
heilbrigðisvísindasvið



i 
 

 

 

 

Verkefni þetta er lokaverkefni til B.S. gráðu í hjúkrunarfræði. 

 

 

 

Verkefnið unnu: 

 

 

 

____________________________________________________________ 

Guðfinna Ýr Sumarliðadóttir 

 

 

 

____________________________________________________________ 

Hanna María Alfreðsdóttir 

 

 

 

____________________________________________________________ 

Rakel Guðmundsdóttir 

 

 

 

____________________________________________________________ 

Þórhildur Guðbjörg Hjaltadóttir 

  



ii 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Það staðfestist hér með að lokaverkefni þetta fullnægir að mínum dómi kröfum til B. S. 

prófs í hjúkrunarfræði. 

 

 

 

____________________________________________________________ 

Dr. Elísabet Hjörleifsdóttir  



iii 
 

Útdráttur 

Rannsóknaráætlun þessi er lokaverkefni til B.S. prófs í hjúkrunarfræði við Háskólann á 

Akureyri. Undanfarin misseri hefur umræða átt sér stað hérlendis þar sem tekist er á um hvort 

leyfa eigi einstaklingum með ólæknandi sjúkdóma eða deyjandi einstaklingum að nýta sér 

líknardráp eða dánaraðstoð. 

Tilgangur fyrirhugaðrar rannsóknar er að kanna viðhorf til líknardráps og 

dánaraðstoðar á meðal heilbrigðsstarfsfólks og skjólstæðinga heilbrigðiskerfisins með 

lífsógnandi sjúkdóma og aðstandanda þeirra. Einnig er tilgangurinn að kanna hvaða lagalegu 

og siðfræðilegu þættir geti haft áhrif á ákvörðun um lögleiðingu þess. Notast verður við 

blandaða rannsóknaraðferð og verður gagna aflað með stöðluðum spurningalista, 

hálfstöðluðum einstaklingsviðtölum og samræðum í rýnihópum. 

 Líknardráp hefur verið iðkað í margar aldir en með tilkomu kristni var farið að líta 

það hornauga. Í flestum löndum sem lögleitt hafa líknardráp og/eða dánaraðstoð er það í 

höndum lækna að ávísa, afhenda eða gefa lyfið sem á að nota. Þeir þurfa einnig að taka 

afstöðu til þess hvort viðkomandi falli undir þau skilyrði sem þarf að uppfylla til að mega 

þiggja meðferðina. Hjúkrunarfræðingar eru oft þeir sem skjólstæðingar með lífsógnandi 

sjúkdóm leita til þegar kemur að því að ræða óskir sínar um lífslok. Nokkur lönd hafa lögleitt 

líknardráp og/eða dánaraðstoð, en misjafnt er hvaða skilyrði skjólstæðingurinn þarf að 

uppfylla. Hjúkrunarfræðingar eru yfirleitt hlynntari bæði líknardrápi og dánaraðstoð en 

læknar en helstu rökin með þeim er sjálfræði einstaklingsins og réttur hans til að vera laus 

undan óbærilegum kvölum af völdum sjúkdóms. Helstu mótrökin snúast hins vegar um að 

líknardráp og dánaraðstoð samræmist ekki hlutverki og ábyrgð heilbrigðisstarfsfólks.  

 

Lykilhugtök: Líknardráp, dánaraðstoð, viðhorf, lífsógnandi sjúkdómar, sjálfræði. 
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Abstract 

This research proposal is a thesis for a B.Sc. degree in nursing at the University of Akureyri 

in Iceland. In recent years in Iceland there has been an ongoing discussion about whether to 

allow euthansia and/or assisted death for patients with terminal diseases or dying patients. 

The main objective of the proposed study is to investigate attitude to euthansia and 

assisted death amongst health-care professionals and patients with life threatening diseases 

and their closest relatives. Further, the aim is to investigate legal and moral factors that may 

have an impact on decision making in legalizing euthanasia and assisted death. Mixed 

method research will be used, data will be collected with questionnaires, individual semi-

structured interviews and conversations in focus groups.  

Euthanasia has been practised for centuries but has been frowned upon since the onset 

of Christianity. In most countries, where euthanasia and/or assisted death has been legalized, 

it is the responsibility of medical doctors to prescribe or by other means provide the required 

drug. They must also decide whether the required conditions for treatment have been met. 

Nurses are often the health care professionals that patients, with a life-threatening disease, 

turn to when the time comes to discuss end-of-life wishes. Several countries have legalized 

euthanasia and/or assisted death in some form or other, but both the methods used to end life 

and the required conditions to receive euthanasia or assisted death differ. Nurses are usually 

more in favour of euthanasia and assisted death than medical doctors. The main argument for 

euthanasia and assisted death is the basic right of the patient to decide whether to suffer 

unbearable pain due to a terminal disease. The main argument against euthanasia and assisted 

death is that it is not consistent with the main role and responsibililty of health-care 

professionals and goes agains their moral responsabilities as professionals. 

 
Key concepts: Euthanasia, assisted death, attitude, terminal diseases, autonomy. 
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Kafli 1 – Inngangur  

Í þessari rannsóknaráætlun verður til umfjöllunar rannsókn sem höfundar þessa 

verkefnis hafa hug á að framkvæma í náinni framtíð. Þar mun sjónum verða beint að 

viðhorfum heilbrigðisstarfsfólks, aðstandenda og skjólstæðinga heilbrigðiskerfisins með 

lífsógnandi sjúkdóm til lögleiðingar líknardráps og dánaraðstoðar á Íslandi. Einnig verður 

kannað hvaða lagalegu og siðfræðilegu þættir geta haft áhrif á ákvörðun um lögleiðingu 

líknardráps og dánaraðstoðar. Í inngangi verður fjallað um bakgrunn viðfangsefnis, tilgang og 

markmið fyrirhugaðrar rannsóknar og rannsóknarspurningar lagðar fram. Því næst verður 

gerð grein fyrir vali á rannsóknaraðferðum, forsendum fyrir framkvæmd rannsóknarinnar og 

hvaða vísindalega gildi rannsóknin hefur fyrir hjúkrun. Meginhugtök verða skilgreind, gerð 

verða skil á aðferðum við gagnasöfnun og úrvinnslu gagna og að lokum verður farið yfir 

uppbyggingu fyrirhugaðrar rannsóknar. 

 

Bakgrunnur viðfangsefnis 

 Undanfarin misseri hefur umræða átt sér stað hérlendis þar sem fólk tekst á um 

réttmæti þess hvort leyfa eigi deyjandi einstaklingum eða einstaklingum með ólæknandi 

sjúkdóma að binda endi á líf sitt áður en þjáningar þeirra verði óbærilegar (Vilhjálmur 

Árnason, 2003). Þó nokkur lönd í Evrópu, Kanada og nokkur fylki Bandaríkjanna, svo 

einhver séu nefnd, hafa samþykkt lög um líknardráp og/eða dánaraðstoð (Marker og Hamlon, 

2013; Beuthin, Bruce og Scaia, 2018). Fyrst má nefna Holland, sem segja má að sé 

brautryðjandi í lögleiðingu líknardráps og dánaraðstoðar og jafnframt eina þjóðin sem leyfir 

slíkt fyrir einstaklinga með geðræn vandamál. Hin Benelux löndin, Belgía (Deliens og van 

der Wal, 2003) og Luxemburg (The official portal of the Grand Duchy of Luxembourg, 2017) 

fylgja svo fast á hæla Hollendinga. Lög þessara landa eru þó mismunandi og eru skilyrði fyrir 

því hvort einstaklingur fær aðstoð við að deyja einnig mismunandi. 
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Árið 2001 voru lög um líknardráp og dánaraðstoð samþykkt í Hollandi en þau tóku 

gildi þann 1. apríl árið 2002. Þar áður hafði opinber umræða átt sér stað í 30 ár og hafði 

Royal Dutch Medical Association, í samvinnu við réttarkerfið í Hollandi, unnið að því að 

þróa leiðbeiningar og verklagsreglur um framkvæmd og eftirlit með verknaðinum, eða frá því 

á 9. áratugnum (Pereira, 2011). 

Þingsályktunartillaga hefur í þrígang verið lögð fram hér á landi, á 146., 148. og nú á 

149. löggjafarþingi. Í henni er heilbrigðisráðherra falið það hlutverk að safna upplýsingum 

um líknardráp og dánaraðstoð, í þeim löndum þar sem það er leyft, hver tíðnin er, hvaða 

ástæður liggja að baki þeirra sem nýta sér hana, hver skilyrðin eru og hver reynslan hefur 

verið. Auk þess verði athugað hvort einhver opinber umræða um málefnið eigi sér stað í þeim 

löndum sem ekki leyfa líknardráp eða dánaraðstoð eða hvort unnið sé að lagabreytingum um 

þau málefni. Í því samhengi verði sérstaklega litið til Norðurlanda, Þýskalands og Kanada. 

Að lokum skuli vera framkvæmd tvíþætt skoðanakönnun meðal heilbrigðisstarfsmanna um 

afstöðu þeirra til líknardráps og dánaraðstoðar. Annars vegar hvort heilbrigðisstarfsmenn telji 

að líknardráp eða dánaraðstoð sé í ákveðnum tilfellum réttlætanleg og hins vegar hvort þeir 

væru reiðubúnir, að uppfylltum ákveðnum skilyrðum og í samræmi við íslensk lög, að verða 

við slíkri ósk (Þingskjal nr. 138/2018-2019).  

 

Tilgangur, markmið og rannsóknarspurningar 

 Tilgangur fyrirhugaðrar rannsóknar er tvíþættur, annars vegar að kanna viðhorf til 

lögleiðingar líknardráps og dánaraðstoðar á Íslandi og hins vegar hvaða lagalegu og 

siðfræðilegu þættir geta haft áhrif á slíka lögleiðingu. Markmiðið með rannsókninni er að fá 

yfirsýn yfir viðhorf hinna ýmsu hópa sem koma að líknardrápi og dánaraðstoð og kanna hvort 

grundvöllur sé fyrir því að lögleiða slíkt á Íslandi.  
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Rannsóknarspurningarnar sem leitast verður við að svara eru:  

1. Hvert er viðhorf heilbrigðisstarfsfólks til lögleiðingar líknardráps og dánaraðstoðar á 

Íslandi? 

2. Hvert er viðhorf skjólstæðinga heilbrigðiskerfisins með lífsógnandi sjúkdóm til 

lögleiðingar líknardráps og dánaraðstoðar á Íslandi?  

3. Hvert er viðhorf aðstandenda til lögleiðingar líknardráps og dánaraðstoðar á Íslandi? 

4. Hvaða lagalegu og siðfræðilegu þættir geta haft áhrif á ákvörðun um lögleiðingu á 

líknardrápi og dánaraðstoð? 

 

Val á rannsóknaraðferð  

 Í fyrirhugaðri rannsókn verður notast við blandaðar rannsóknaraðferðir (e. mixed 

methods). Í blönduðum aðferðum er bæði beitt megindlegum og eigindlegum aðferðum. Þetta 

er gert til þess að ná fram tölulegum gögnum og fá þannig fram ákveðið heildaryfirlit og 

yfirfærslugildi en jafnframt dýpka skilning á viðfangsefninu (Creswell, 2014). Áhersla er á 

fyrirbærafræði (e. phenomenology) í eigindlegum aðferðunum með það að markmiði að skilja 

betur reynslu þátttakenda (Creswell, 2014). Að hluta til er rannsóknin jafnframt afturvirk (e. 

retrospective study) þar sem viðhorf aðstandenda eru skoðuð eftir að þeir hafa misst ástvin og 

orðið vitni að ferlinu sem á sér stað við lífslok (Hess, 2004). 

Gagna verður aflað með spurningalista, hálfstöðluðum einstaklingsviðtölum og í 

gegnum samræður í rýnihópum með stjórnanda. Megindlegu gögnin verða greind og sett upp 

á lýsandi hátt og eigindlegum gögnum skipt í þemu eins og við á.  

Hópar rannsóknarinnar eru í raun fjórir, a) heilbrigðisstarfsfólk, b) skjólstæðingar 

heilbrigðiskerfisins með lífsógnandi sjúkdóm, c) aðstandendur og d) siðfræðingar og 

lögfræðingar. Þátttakendur eru valdir með tilgangsúrtaki og ræðst valið þannig af þörfum 

rannsóknarinnar (Sóley S. Bender, 2016).  
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Skilyrði fyrir þátttöku eru skilgreind fyrir hvern hóp. Heilbrigðisstarfsmenn þurfa að 

vera læknar eða hjúkrunarfræðingar á lyflækningasviði þeirrar stofnunar sem hlut á að 

rannsókninni, þeir hafi reynslu af því að stjórna og bera ábyrgð á lífslokameðferð og/eða veitt 

deyjandi skjólstæðingum slíka meðferð. Skjólstæðingar eru einstaklingar með lífsógnandi 

sjúkdóm og í líknarmeðferð. Aðstandendur þurfa að hafa misst ástvin sem fékk líknar- og 

lífslokameðferð. Siðfræðingarnir og lögfræðingarnir þurfa að hafa sérfræðiþekkingu í 

mannréttindum.  

 

Forsendur fyrirhugaðrar rannsóknar 

Forsendur þess að ákveðið var að framkvæma þessa rannsókn sem hér er kynnt er að á 

síðustu misserum hefur umræðan um dánaraðstoð aukist í þjóðfélaginu. Líkt og áður hefur 

komið fram hefur verið lögð fram tillaga á Alþingi um að kanna viðhorf til lögleiðingar 

líknardráps og dánaraðstoð hérlendis (Alþingi, 2018). Einnig hafa verið stofnuð samtök sem 

bera nafnið Lífsvirðing, en þau samtök vinna að því að fá samþykkta löggjöf hérlendis sem 

leyfir  líknardráp og dánaraðstoð (Lífsvirðing, e.d.). Skilgreiningin sem Lífsvirðing hefur sett 

fram á hugtakinu euthanasia er dánaraðstoð en samkvæmt fræðasamfélaginu er sú 

skilgreining ekki viðurkennd (Nicholl, 2017). Eins og áður hefur verið minnst á hafa nú þegar 

fjölmörg lönd víðs vegar um heiminn lögleitt líknardráp og/eða dánaraðstoð og er því 

fyrirmynd slíkrar innleiðingar nú þegar til staðar.  

Við skoðun þessa efnis kom í ljós að engin rannsókn hefur verið framkvæmd um 

viðhorf til líknardráps og dánaraðstoðar á Íslandi en einungis hafa verið gerðar óformlegar 

kannanir. Alþingi hefur falið heilbrigðisráðherra að taka saman upplýsingar um málefnið áður 

en hægt verði að taka afstöðu til lögleiðingar þess hér á landi. Þess má geta að útgáfudagur 

skýrslu um efnið átti að liggja fyrir í lok ágúst 2017 en var framlengt til lok febrúar 2019. 

Þegar þetta er skrifað hefur sú skýrsla ekki enn litið dagsins ljós (Alþingi, 2018). Af þessum 
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sökum finnst höfundum tilvalið að setja fram rannsóknaráætlun á þessu málefni sem þeir líta 

á sem fyrsta skrefið í þá átt að fá skýrari mynd af viðfangsefninu og byggt er á vísindalegum 

grunni.  

 

Vísindalegt gildi rannsóknar fyrir hjúkrun 

 Vísindalegt gildi fyrirhugaðrar rannsóknar er að ekki hefur verið gerð sambærileg 

rannsókn á Íslandi um þetta tiltekna efni sem endurspeglar viðhorf þeirra aðila sem málið 

varðar. Þörfin fyrir þekkingu á þessu málefni hefur færst í aukana með aukinni umræðu í 

samfélaginu á síðastliðnum árum. Með fyrirhugaðri rannsókn er vonast til að hægt sé að 

varpa betra ljósi á viðhorf til líknardráps og dánaraðstoðar, fá skýrari mynd af kostum og 

göllum þeirra og hvort forsendur séu fyrir slíkri lögleiðingu hér á landi.  

 Rannsakað verður hver upplifun aðstandenda er af því að missa ástvin en sú upplifun 

getur verið misjöfn, og er mjög mikilvægur hlekkur inn í umræðuna, því það eru þeir sem 

standa hvað næst hinum deyjandi og hans ákvarðanatöku. Einnig kemur rannsóknin til með 

að varpa ljósi á viðhorf heilbrigðisstarfsfólks og skjólstæðinga heilbrigðiskerfisins með 

lífsógnandi sjúkdóm ásamt því að skýra hvaða lagalegu og siðfræðilegu þættir geta haft áhrif 

á ákvörðun um lögleiðingu líknardráps og dánaraðstoðar.  

Fram kemur í siðareglum hjúkrunarfræðinga að hjúkrunarfræðingurinn er málsvari 

skjólstæðings og ber honum að standa vörð um reisn hans og réttindi (Siðareglur Félags 

íslenskra hjúkrunarfræðinga, 2015). Í ljósi fyrrgreindrar umræðu og óvissu um bæði 

líknardráp og dánaraðstoð má spyrja hvar og þá hvernig hjúkrunarfræðingar geta komið til 

móts við óskir og þarfir skjólstæðinga sinna sem óska eftir líknardrápi eða dánaraðstoð.  
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Skilgreiningar á meginhugtökum 

 Líknardráp (e. euthanasia): Það að gefa einstaklingi lyf sem bindur endi á líf hans að 

einlægri ósk hans og með upplýstu samþykki (Emanuel, 1994).  

 Dánaraðstoð (e. assisted death):  Þegar einstaklingi hafa verið útveguð lyf sem hann 

hefur verið upplýstur um að geta notað til þess að binda endi á líf sitt (Emanuel, 1994). 

Líknarmeðferð (e. palliative care): Heildstæð og einstaklingsmiðuð meðferð sem er 

veitt einstaklingi með lífsógnandi sjúkdóm og fjölskyldu hans, til að koma í veg fyrir og lina 

þjáningar og einkenni sem fylgt geta sjúkdómnum án þess að flýta eða tefja fyrir framgangi 

hans (Alþjóðaheilbrigðismálastofnunin, 2002).  

Lífslokameðferð (e. end of life care): Meðferð sem veitt er á síðustu sólarhringum 

einstaklings eftir að faglegt mat hefur verið lagt á að hann sé deyjandi (Ellershaw, Smith, 

Overill, Walker og Aldridge, 2001).  

Lífsógnandi sjúkdómur (e. life threatening illness): Sjúkdómur sem dregur mjög úr 

lífslíkum einstaklingsins og er líklegur til að valda dauða (Merriam-Webster, 2019). 

 

Öflun heimilda  

 Við gagnasöfnun á heimildum fyrir þessa rannsóknaráætlun var notast við ritrýndar 

tímaritsgreinar, vefsvæði opinberra stofnana og fræðibækur. Erlendu tímaritsgreinarnar voru 

fengnar frá Google Scholar, EBSCO host og PubMed. Leitarorðin sem notast var við voru 

m.a.: euthanasia, attitude towards euthanasia, assisted dying, assisted suicide, hastened death 

og end of life care. Íslensku greinarnar voru fengnar af leitir.is og er að finna undir 

leitarorðunum líknardráp og dánaraðstoð.  

Takmarkanir í umfjölluninni eru helst þær að ekki fundust íslenskar rannóknir um 

líkndráp og dánaraðstoð sem gefur til kynna að ekki sé búið að rannsaka viðfangsefnið hér á 
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landi sem gefi dýpri og víðtækari mynd af því en verið hefur. Höfundar telja því tímabært og 

mikilvægt að efnið sé rannsakað samkvæmt viðurkenndum vísindalegum aðferðum. 

 

Uppbygging rannsóknaráætluninnar 

 Í fyrsta kafla er inngangur. Annar kafli er fræðileg samantekt. Í honum er fjallað 

almennt um líknardráp og dánaraðstoð og þær rannsóknir sem áður hafa verið framkvæmdar 

um efnið. Í þriðja kafla er fjallað um aðferðarfræði fyrirhugaðrar rannsóknar og hún kynnt. Í 

fjórða kafla er tekin saman fræðileg umfjöllun og farið yfir gildi rannsóknarinnar fyrir 

hjúkrunarfræði. Í fimmta kafla eru svo lokaorð höfunda. 
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Kafli 2 – Fræðileg samantekt  

Í þessari fræðilegu samantekt verður fjallað almennt um líknardráp og dánaraðstoð. 

Farið verður yfir megin mun á óbeinu og beinu líknardrápi og hugtök sem oft og tíðum eru 

óljós í umfjöllun um það. Hlutverk heilbrigðisstarfsfólks, þ.e. hjúkrunarfræðinga og lækna, 

við líknardráp og dánaraðstoð verða svo gerð skil. Tekin verða fyrir nokkur lönd þar sem 

líknarrdráp og/eða dánaraðstoð eru lögleg og lagaumgjörð þeirra um efnið skoðuð. Farið 

verður yfir nýjar og nýlegar rannsóknir á viðhorfi til líknardráps og dánaraðstoðar. Fyrst 

viðhorf heilbrigðisstarfsfólks, svo skjólstæðinga, því næst aðstandenda og að lokum farið yfir 

lagalega og siðfræðilega áhrifaþætti. Efnið verður svo dregið saman í lok kaflans. 

 

Almennt um líknardráp og dánaraðstoð  

         Líknardráp  hefur fylgt mannkyninu í lengri tíma. Grikkir eru taldir hafa stundað það  

fyrir tíma Krists en þar voru uppi lög um að ungbörn sem fæddust í þennan heim með 

ólæknandi sjúkdóma skyldu vera tekin af lífi til þess að tryggja þeim og fjölskyldum þeirra 

hamingju (Rachels, 1986). Aristóteles hélt því fram að manneskja sem glímdi við ólæknandi 

sjúkdóm hefði sama rétt til þess að deyja og að lifa (Nortje, 2001). Það var svo með tilkomu 

kristni sem farið var að líta á það sem synd að taka líf, að það væri einungis á valdi Guðs að 

binda endi á líf, því samkvæmt kristinni trú er lífið heilagt. Þessi gildi má rekja til allra helstu 

trúrabragða heims þar sem lífið er álitið mjög heilagt (Cohen, 1996) 

 Á tímum síðari heimsstyrjaldar er talið að nasistar hafi notað hugtakið líknardráp til 

að neita þúsundum manna um læknisaðstoð í því yfirskini að þeir væru að hreinsa þýsku 

þjóðina. Þar skipuðu þýskir læknar aðalhlutverk en þeir virtu ekki siðfræðileg gildi og voru 

þar af leiðandi þátttakendur í Helförinni (Michalsen og Reinhart, 2006). 

Oft er talað um tvær skilgreiningar á líknardrápi, þ.e. beint og óbeint: 
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 Beint líknardráp (e. active euthanasia) er skilgreint sem athöfn sem eingöngu er 

framkvæmd af lækni þar sem einstaklingur, sem uppfyllt hefur ströng skilyrði til að mega 

enda líf sitt, er gefið lyf sem bindur endi á líf hans og þjáningar (Pereira, 2011).  

 Óbeint líknardráp (e. passive euthanasia) er hins vegar þegar læknir tekur meðvitaða 

ákvörðun um að veita ekki þá meðferð sem lengt gæti líf skjólstæðings. Markmiðið er það 

sama og í beinu líknardrápi en er gert með því að hætta t.d. vökva- og matargjöf eða slökkva 

á öndunarvél (Fulford, Dickinson og Murray, 2002). Siðfræðingar hafa stigið fram og bent á 

að munurinn á beinu og óbeinu líknardrápi sé í raun ekki svo mikill því markmiðið er það 

sama, þ.e. að enda líf einstaklings og þjáningar hans (Ryynanen, Myllykangas, Viren og 

Heino, 2002). 

 

Hugtök tengd líknardrápi og dánaraðstoð 

Hugtökin sjálfsvíg með aðstoð læknis (e. physician assisted suicide) og dánaraðstoð 

(e. assisted death/suicide) hafa í raun sömu merkingu. Þessum hugtökum er einna helst ruglað 

saman við líknardráp. Helsti munurinn er að í dánaraðstoð er læknirinn ekki virkur gerandi 

þar sem skjólstæðingurinn sér sjálfur um að taka inn lyfið (Seale, 2009).  

Tvöföld virkni (e. doctrine of double effect) verður þegar meðferð sem er til hjálpar 

skjólstæðingi er beitt þrátt fyrir að hún hafi fyrirsjáanlegar óhagstæðar aukaverkanir. Sem 

dæmi má nefna er skjólstæðingi stundum gefið mikið magn af ópíötum sem vitað er að veiti 

honum lausn frá verkjum og geti jafnframt valdið alvarlegri öndunarbælingu og þar með leitt 

til dauða hans. Sá sem veitir meðferðina ber hins vegar aðeins ábyrgð á tilgangi 

meðferðarinnar en ekki á aukaverkununum (FitzPatrick, 2012). 

Að hafna eða að hætta lífsnauðsynlegri læknismeðferð (e. withholding or withdrawing 

treatment) er þegar ákveðið er að hætta meðferð sem hefur þann tilgang að hægja á 

lífsógnangi sjúkdómi og lengja líf einstaklings. Þetta eru t.d. meðferðir og inngrip eins og lyf, 
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geislun, öndunarvélaraðstoð og blóðskilun. Í flestum löndum er það þó undir 

skjólstæðingnum sjálfum komið hvenær hann vill hætta meðferð eða hvort hann vilji yfir 

höfuð þiggja meðferð. Mikilvægt er að skjólstæðingur skilji tilgang og ávinning meðferðanna 

sem eru í boði en einnig þá áhættu sem felst í því að hætta öllum inngripum. Þegar meðferð 

er sleppt eða hætt er því nauðsynlegt að farið sé vel yfir þessi atriði með skjólstæðingnum 

áður en hann tekur ákvörðun. Undir þetta falla hins vegar einungis þær meðferðir og inngrip 

sem koma til með að lengja líf einstaklings. Áhersla er lögð á að lina sársauka, viðhalda 

lífsgæðum og leyfa einstaklingnum að deyja náttúrulega af sjúkdómi sínum en það er einmitt 

líka áherslan í líknarmeðferð (Reichlin, 2014). 

 Markmiðið með líknarmeðferð (e. palliative care) er að lina þjáningar skjólstæðinga 

með langvinna og ólæknandi sjúkdóma. Skilgreining Alþjóðaheilbrigðismálastofnunarinnar 

(2002) á líknarmeðferð eru aðgerðir sem bæta eiga lífsgæði skjólstæðinga sem standa frammi 

fyrir lífsógnandi sjúkdómi og aðstandenda þeirra. Helsta markmið þessarar meðferðar er að 

koma í veg fyrir og létta á líkamlegum og andlegum þjáningum sem sjúkdómurinn kann að 

hafa í för með sér. Markmiðið er jafnframt að bæta lífsgæði skjólstæðinga sem hafa ákveðið 

að hætta að þiggja lífslengjandi læknismeðferðir og draga úr einkennum sjúkdóms án þess að 

flýta eða seinka dauða (Kasl-Godley, King og Quill, 2014).  

 

Hlutverk heilbrigðisstarfsfólks 

Í flestum þeim löndum sem lögleitt  hafa líknardráp og/eða dánaraðstoð er það í 

höndum lækna að ávísa, afhenda eða gefa lyfið sem á að nota. Þeir þurfa líka að taka afstöðu 

til þess hvort skjólstæðingurinn falli undir þau skilyrði sem þarf að uppfylla til að mega 

þiggja meðferðina. Í þeim rannsóknum sem gerðar hafa verið á viðhorfi til líknardráps og 

dánaraðstoðar eiga læknar oft erfitt með að samþykkja verknaðinn  þar sem hann stríðir gegn 

siðareglum lækna. Læknaeiðurinn, eða Hippókratesareiðurinn frá því um 400 árum fyrir Krist 
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er álitin ein helsta siðaregla lækna en þar kemur meðal annars fram að læknar skulu ekki taka 

þátt í að stytta líf manneskju (Prokopetz og Lehmann, 2012). 

Þegar kemur að umönnun skjólstæðinga eru hjúkrunarfræðingar oft það 

heilbrigðisstarfsfólk sem stendur þeim næst og mynda góð tengsl við skjólstæðinga og 

aðstandendur þeirra. Rannsóknir hafa sýnt að hjúkrunarfræðingar eru oftast þeir sem að 

skjólstæðingar með lífsógnandi sjúkdóm leita til þegar kemur að því að ræða óskir þeirra um 

lífslok. Hlutverk þeirra felst stundum í að beina skjólstæðingi áfram í ferlinu sem snýr að 

ákvarðanatöku um lífslok og að benda þeim á möguleikann á líknardrápi eða dánaraðstoð 

(Hamric, Schwarz, Cohen og Mahon, 2018). Hlutverk hjúkrunarfræðinga er einnig að aðstoða 

sérfræðinga við undirbúning sem snýr að líknardrápi, t.d. draga lyfið sem á að nota upp í 

sprautu og aðstoða við inngjöf þess. Í Kanada mega hjúkrunarfræðingar, sem búa á 

afskekktum stöðum þar sem engir læknir er starfandi, sjá um meðferðina (Beuthin o.fl., 

2018). 

Í rannsókn sem framkvæmd var í Belgíu árið 2006 voru flestir hjúkrunarfræðingar 

sammála um að mikilvægt væri að þeir stæðu vörð um óskir og þarfir skjólstæðinga sinna við 

lífslok þar sem hlutverk þeirra einskorðast ekki við að aðstoða lækninn við inngjöf á lyfi. Þeir 

álitu hlutverk sitt heildstæðara og að það næði fram yfir dauða skjólstæðinga því það væru 

þeir sem væru til staðar og studdu aðstandendur eftir andlátið (de Casterle, 2006). Þetta 

viðhorf virðist ekki hafa breyst undanfarin ár hjá hjúkrunarfræðingum. Þeir telja jafnframt 

mikilvægt að setja óskir og þarfir skjólstæðinga sinna við lífslok ofar sínum eigin og ef þeir 

geti það ekki ættu þeir að finna annan samstarfsfélaga sem treysti sér til þess (Hamric o.fl., 

2018). Þetta viðhorf endurspeglar siðareglur hjúkrunarfræðinga en þar kemur meðal annars 

fram að hjúkrunarfræðingur sé málsvari skjólstæðings, hann stendur vörð um reisn hans og 

stuðlar að því að komið sé fram við hann af virðingu og heiðarleika. Einnig skal 

hjúkrunarfræðingur standa vörð um rétt skjólstæðings til að deyja með reisn (Siðareglur 
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Félags íslenskra hjúkrunarfræðinga, 2015). Ljóst er að hlutverk heilbrigðisstarfsmanna er 

flókið og snertir marga fleti starfs þeirra.  

 

Lönd þar sem líknardráp og/eða dánaraðstoð er lögleg 

Lögleiðing dánaraðstoðar hefur verið til umræðu víðs vegar um heiminn síðastliðin 30 

ár (Kouwenhoven o.fl., 2019). Nýlega hafa þó nokkur lönd lögleitt líknardráp og/eða 

dánaraðstoð og eru fleiri lönd einnig að íhuga slíka lögleiðingu. Misjafnt er þó hvort löndin 

leyfi líknardráp, dánaraðstoð eða hvort tveggja (Emanuel, Onwuteaka-Philipsen, Urwin og 

Choen, 2016). 

Holland. Í hollenskum lögum um líknardráp og dánaraðstoð kemur skýrt fram að 

verknaðurinn telst einungis löglegur ef farið er eftir ströngum skilyrðum sem skjólstæðingur 

þarf að uppfylla. Þessi skilyrði eru að skjólstæðingurinn hafi, að vel ígrunduðu máli, tekið 

sjálfstæða og upplýsta ákvörðun um að binda endi á líf sitt, að hann líði ólinandi þjáningar 

sem engar horfur eru á að linni og engin bjargráð eru fyrir hendi til að lina þær þjáningar. 

Þrátt fyrir að langflestir skjólstæðingar sem þiggja líknardráp eða dánaraðstoð þjáist af 

lífsógnandi sjúkdómum sem á endanum, innan skammts tíma, munu draga þá til dauða þá 

falla þessi atriði ekki undir lagalegar kröfur um dánaraðstoð (The Royal Dutch Medical 

Association, 2017). Beiðni skjólstæðings um líknardráp eða dánaraðstoð þarf að vera einlæg 

og með fullri vissu um að skjólstæðingurinn sé hæfur til að taka slíka ákvörðun. Einungis í 

þessum tilfellum og að þessum skilyrðum uppfylltum eru læknar undanskildir lögsókn en þeir 

eru jafnframt þeir einu sem mega veita líknardráp eða dánaraðstoð. Læknum ber hins vegar 

engin skylda til að veita líknardráp eða dánaraðstoð og skjólstæðingar hafa ekki algjöran rétt 

á henni (Ríkisstjórn Hollands, e.d.). 

 Ef upp kemur sú staða að meðvitund skjólstæðings skerðist stuttu áður en áætlað er að 

hann hljóti aðstoð við að deyja og enn eru merki um að skjólstæðingurinn þjáist, getur læknir 
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samt sem áður framfylgt áður umbeðinni ósk skjólstæðings um líknardráp eða dánaraðstoð. 

Þetta kemur fram í viðmiðunarreglum um viðfangsefnið sem útfærðar eru af Konunglegu 

hollensku læknasamtökunum að beiðni stjórnar stofnunar saksóknara ríkisins og 

heilbrigðiseftirlitsins. Þessar viðmiðunarreglur varðandi skjólstæðinga með skerta meðvitund 

eru ekki ætlaðar til að gefa afslátt á lögunum heldur einungis til að leiðbeina læknum í þessari 

erfiðu stöðu.  

Frá 12 ára aldri mega börn óska eftir líknardrápi eða dánaraðstoð en til 16 ára aldurs 

þurfa foreldrar þeirra eða forráðamenn einnig að veita samþykki sitt fyrir henni. Við 16 og 17 

ára aldur þurfa börnin ekki lengur samþykki foreldra eða forráðamanna en þeir verða þó að 

vera með í ráðum þegar sótt er um líknardráp eða dánaraðstoð fyrir barnið. Frá 18 ára aldri á 

barn rétt á að óska eftir líknardráp eða dánaraðstoð án þátttöku foreldra eða forráðamanna 

(Ríkisstjórn Hollands, e.d.).   

Í grein Kouwenhoven og félaga (2019) kemur fram að árið 2015 var líknardráp og 

dánaraðstoð orsök um 4,5% allra dauðsfalla í Hollandi. Í 93% þessara tilfella var hún 

framkvæmd af heimilislæknum (e. general practitioner). Verknaðurinn hefur verið sagður á 

skjön við þann eið sem læknar sverja þegar þeir hljóta leyfi til lækninga, þ.e. að varðveita líf 

skjólstæðings í hvívetna og gera allt sem í þeirra valdi stendur til að lina þjáningar 

skjólstæðingsins. Hins vegar virðist mikil vitundarvakning hafa átt sér stað í Hollandi síðustu 

ár þar sem sjálfstæð ákvörðun skjólstæðings um eigið líf hefur hlotið meira vægi en áður. 

Þetta viðhorf hefur áhrif á þá túlkun hvert raunverulegt hlutverk lækna er þegar kemur að því 

að uppfylla óskir skjólstæðinga um eigið líf. Í greininni fullyrða höfundar að hugtakið 

„sjálfræði skjólstæðings“ eigi frekar að túlka sem réttur hans til sjálfstæðra ákvarðana fremur 

en að það sé hugmyndafræðilegt og að það þrengi möguleika lækna á að bjóða skjólstæðingi 

aðra lífslokameðferð en dánaraðstoð (Kouwenhoven o.fl., 2019). 
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Belgía. Lög um líknardráp voru samþykkt á belgíska þinginu í maí árið 2002 en tóku 

gildi í september sama ár og urðu Belgar þar með annað landið í heiminum til að lögleiða 

slíkt úrræði. Ólíkt hollenskum lögum, sem leyfa bæði líknardráp og dánaraðstoð, ná lög 

Belga einungis til líknardráps. Belgísku lögin heimila læknum að veita skjólstæðingum, sem 

uppfylla ákveðin skilyrði, líknardráp að beiðni skjólstæðinganna. Lög þessara tveggja landa 

eru að mörgu leiti mjög lík og skilgreina þau bæði líknardráp sem athöfn sem ætlað er að 

ljúka lífi einstaklings að hans beiðni með aðstoð þriðja aðila. Eingöngu læknar mega 

framfylgja ósk skjólstæðinganna og hafa lögin viðurkennt líknardráp sem mikilvægan þátt í 

starfi lækna (Deliens og van der Wal, 2003). 

Þau skilyrði sem skjólstæðingur þarf að uppfylla eru að vera orðinn 18 ára og vera í 

góðu andlegu jafnvægi til að teljast hæfur til að óska eftir úrræðinu. Hann þarf að vera vel 

upplýstur um sitt ástand, þ.e.a.s. sjúkdómsgreiningu sína, lífslíkur og meðferðarmöguleika 

sem fyrir hendi eru. Áður en læknir getur samþykkt beiðni um líknardráp þarf hann fyrst að 

ráðfæra sig við annan lækni sem er hvorki tengdur honum sjálfum né meðferð 

skjólstæðingsins. Ólíkt því sem tíðkast í Hollandi þarf í Belgíu einnig að ráðfæra sig við 

annan lækni ef ólíklegt er að skjólstæðingurinn muni deyja án aðstoðar innan skammst tíma, 

þ.e. að úrræðið sé í boði fyrir skjólstæðinga sem ekki eru með banvænan sjúkdóm (Deliens 

og van der Wal, 2003). 

Börn. Sérstök ákvæði um óskir um líknardráp ólögráða einstaklinga á aldrinum 12 til 

18 ára hafa verið í hollensku lögunum frá upphafi en var síðar breytt í lögum Belga. Þann 13. 

febrúar árið 2014 var lögum um líknardráp í Belgíu breytt til að hægt væri að leggja fram 

beiðni um slíkt fyrir börn með banvæna sjúkdóma. Þrátt fyrir mikla andspyrnu sumra 

heilbrigðisstarfsmanna og trúarlegra hópa var lagabreytingin samþykkt með 86 atkvæðum 

gegn 44, en 12 sátu hjá við atkvæðagreiðsluna. Af þeim þremur ríkjum í Evrópu sem heimila 

líknardráp er Belgía það fyrsta til að afnema aldurstakmörk. Í Hollandi, til samanburðar, 
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verða börn að hafa náð 12 ára aldri en samskonar lög í Lúxemborg eiga einungis við um 

fullorðna einstaklinga (Samantha, 2015). Holland og Belgía eru einu löndin sem leyfa 

líknardráp ólögráða einstaklinga. 

Í framkvæmd heimila lögin börnum, óháð aldri, að óska eftir líknardrápi að því sögðu 

að þau skilji afleiðingar þessarar ákvörðunar sem skal vera staðfest af barnasálfræðingi eða 

geðlækni. Barnið þarf að vera í þannig ástandi að það líði stanslausar og óbærilegar 

líkamlegar þjáningar sem ekki er hægt að lina og mun leiða til andláts innan skamms tíma. 

Ákvörðun barnsins þarf að vera staðfest af foreldri eða forsjáraðila sem hefur neitunarvald. 

Þessar lagalegu tryggingar eru réttilega strangar og nauðsynlegar. Líkast til munu þær 

takmarka fjölda barna sem uppfylla skilyrðin og þess vegna er búist við því að möguleg áhrif 

á breytingu laganna verði takmörkuð (Samantha, 2015). 

Kanada. Í júní árið 2016 gerði kanadíska þingið breytingu á almennum 

hegningarlögum í kjölfar máls Lee Carters gegn kanadíska ríkinu. Mál Carters var tvíþætt þar 

sem Carter hafði farið með ættingja til Sviss til að fá aðstoð við að deyja en óttaðist að verða 

sóttur til saka í sínu heimalandi, Kanada, á grundvelli 214b grein hegningarlaga Kanada þar 

sem kom fram að hver sá sem aðstoðaði við sjálfsvíg skyldi hljóta refsingu. Hinn aðilinn í 

málinu var Gloria Taylor sem greinst hafði með MND (Motor neurone disease) en hún hafði 

áhyggjur af því að hún yrði ófær um að framkvæma sjálfsvíg sökum veikinda sinna þegar að 

því kæmi. Málið var sótt til saka með aðstoð mannréttindasamtaka Bresku Kólumbíu. 

Hæstaréttardómari Bresku Kólumbíu úrskurðaði þeim í hag á grundvelli þess að 214b grein 

hegningarlaga stangaðist á við mannréttindaákvæði kanadískra laga um sjálfræði einstaklings 

og þar sem sjálfsvíg væri ekki bannað í kanadískum lögum væri þetta óréttmæt mismunun 

fyrir aðila sem gætu ekki sjálfir framkvæmt sjálfsvíg. Í kjölfar áfrýjunarferlis var dómurinn 

staðfestur einróma í hæstarétti Kanada í febrúar árið 2015 og stjórnvöldum veittur frestur til 

að breyta lögum í samræmi við hann (Hrd. 6. febrúar, 2015). 
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Kanadíska þingið hefur lögleitt bæði líknardráp þar sem starfandi læknir eða 

hjúkrunarfræðingur gefur skjólstæðingi, að hans ósk, lyf sem veldur dauða hans og 

dánaraðstoð þar sem starfandi læknir eða hjúkrunarfræðingur ávísar lyfjum á skjólstæðing, 

sem óskað hefur eftir dánaraðstoð, sem hann síðan tekur sjálfur og veldur þannig dauða hans. 

Þingið hefur einnig skilgreint það hverjir mega aðstoða skjólstæðing í ósk hans um að fá að 

deyja og eru þeir þá undanskildir almennum hegningarlögum. Þessir einstaklingar eru: 

starfandi læknar og hjúkrunarfræðingar, lyfjafræðingar, fjölskyldumeðlimir skjólstæðingsins 

eða aðrir aðstandendur og aðrir umönnunaraðilar sem eru læknum og hjúkrunarfræðingum 

innan handar. 

Reglugerð kanadíska ríkisins svipar mjög til þeirrar hollensku en til að eiga rétt á 

líknardrápi eða dánaraðstoð þarf skjólstæðingur að uppfylla ákveðin skilyrði og eru þessi 

skilyrði margþætt. Skjólstæðingur þarf að eiga rétt á læknisþjónustu á vegum ríkisins. Hann 

þarf að hafa náð 18 ára aldri og vera við góða andlega heilsu, þ.e. að geta tekið sjálfstæðar 

ákvarðanir varðandi sína heilsu. Skjólstæðingurinn verður að vera með alvarlegt og 

óafturkræft heilsufarslegt ástand, t.d. varanlega fötlun. Skjólstæðingurinn þarf að geta tekið 

sjálfstæða ákvörðun um að óska eftir dánaraðstoð, án utanaðkomandi þrýstings og gefa 

yfirlýst samþykki fyrir sinni ákvörðun. Öll þessi skilyrði þurfa að vera uppfyllt til að ósk um 

líknardráp eða dánaraðstoð sé samþykkt. 

Til að einstaklingur teljist vera með óafturkræft heilsufarslegt ástand þarf hann einnig 

að uppfylla ákveðin skilyrði. Hann þarf að vera með alvarlegan sjúkdóm eða fötlun sem 

eingöngu er séð fram á að muni versna þegar fram líða stundir. Hann þarf að upplifa 

óbærilegar líkamlegar eða andlegar þjáningar vegna veikinda, sjúkdóms, fötlunar eða 

hrörnunar sem ekki næst að meðhöndla að því marki sem einstaklingurinn telur viðunandi. 

Andlát þess einstaklingsins sem er deyjandi þarf að vera fyrirsjáanlegt í nánustu framtíð en þó 

ekki innan vissra tímamarka. Á sama tíma er ekki gerð krafa um að einstaklingur sé deyjandi 
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til að hann fái samþykki fyrir líknardrápi eða dánaraðstoð. Öll þessi skilyrði þurfa að vera 

uppfyllt til að einstaklingur mæti þeim kröfum um að teljast með óafturkræft 

heilsufarsástand. 

Með upplýstu samþykki staðfestir einstaklingur að hann hafi meðtekið allar þær 

upplýsingar sem þörf er á til að taka ákvörðun um að þiggja líknardráp eða dánaraðstoð. 

Þessar upplýsingar eru m.a. sjúkdómsgreining hans, að hann viti hvaða meðferðir eru í boði 

við hans heilsufarsvanda og meðferðir sem í boði eru til að lina þjáningar hans, þ.m.t. 

líknandi meðferð. Einstaklingurinn getur annað hvort skrifað undir upplýst samþykki þegar 

hann leggur fram beiðni um hana eða áður en hún er framkvæmd. Einstaklingurinn getur 

dregið samþykki sitt til baka hvenær sem er og með hvaða hætti sem er (Ríkisstjórn Kanada, 

2018). 

Bandaríkin. Í sjö ríkjum Bandaríkjanna og umdæminu District of Colombia hafa lög 

um dánaraðstoð verið samþykkt. Þessi sjö ríki eru Kalifornía, Colorado, Hawaii, Montana, 

Oregon, Vermont og Washington. Í þrjátíu og sex ríkjum eru lög sem banna dánaraðstoð eða 

aðstoð við sjálfsvíg og í öllum 50 ríkjum Bandaríkjanna er líknardráp ólöglegt. Engin 

alríkislög eru fyrir hendi sem banna aðstoð við sjálfsvíg þar sem lagasetning er það varðar er í 

höndum ríkjanna sjálfra. Af þeim 43 ríkjum þar sem dánaraðstoð er talin ólögmæt eru fjögur 

ríki þar sem engin lagasetning liggur fyrir varðandi hana og er þessi málaflokkur þess vegna í 

ákveðinni lagalegri óvissu í þeim ríkjum. Þessi ríki eru Nevada, Norður Karólína, Utah og 

Wyoming (Pros and cons of current issue, 2018). 

Öll þau svæði sem heimila dánaraðstoð, að undanskildu Montana, samþykktu þetta 

úrræði með lagasetningu eða íbúakosningu. Þau gera öll kröfu um að einstaklingur sem nýtir 

sér þetta úrræði sé íbúi svæðisins, orðinn 18 ára og áætlað er að ástand hans dragi hann til 

dauða innan 6 mánaða. Krafa er gerð um að einstaklingur óski í tvígang eftir úrræðinu 

munnlega, með 15 til 20 daga millibili, ásamt skriflegri beiðni áður en hægt er að framfylgja 
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ósk einstaklingsins um að fá að deyja. Montana er undanskilið þessu þar sem heimild til 

dánaraðstoðar kom í kjölfar dómsúrskurðar hæstaréttar Montana sem úrskurðaði að sjálfsvíg 

með aðstoð væri heimil samkvæmt stjórnarskrá Montanaríkis (Hrd. 31. desember, 2009). 

Hins vegar hafa engar lagasetningar eða verklagsreglur verið samþykktar sem útskýra ferlið 

nánar en gild lög ríkisins vernda lækna gegn því að verða lögsóttir fyrir að veita ekki og/eða 

hætta lífsbjargandi meðferð fyrir einstaklinga með ólæknandi sjúkdóm (Pros and cons of 

current issue, 2018).  

Í þeim ríkjum sem dánaraðstoð er ólögleg eru viðurlögin mismunandi milli ríkja allt 

frá því að vera óskilgreint brot á lögum upp í að vera skilgreint sem alvarlegt brot. Í sumum 

ríkjum eru staðlaðar refsingar við aðstoð við sjálfsvíg, allt frá sektum og eins árs 

fangelsisdómi upp í 15 ára fangelsisdóm (Pros and cons of current issue, 2018). 

Sviss. Dánaraðstoð er mjög umdeilt málefni í Sviss en þær takmörkuðu 

tölfræðiupplýsingar sem liggja fyrir eru gamlar en benda samt sem áður til þess að 

almenningur styðji við sjálfsvíg með aðstoð (Hurst og Mauron, 2003). Samkvæmt 

athugasemd Svissnesku alríkisstjórnarinnar frá 1918 varðandi fyrstu hegningarlögin kemur 

fram að: „Samkvæmt nútíma hegningarlögum er sjálfsvíg ekki glæpur. Að aðstoða við 

sjálfsvíg getur verið af fórnfúsum hvötum. Þess vegna er viðkomandi gerandi brotlegur ef 

hann stjórnast af eiginhagsmuna ástæðum“. Á þessum tíma voru viðhorf Svisslendinga að 

mestu mótuð af sjálfsvígum tengdum heiðri og ástarsamböndum og töldust það viðurkenndar 

ástæður fyrir sjálfsvígi. Heilsutengdar ástæður voru ekki metnar mikilvægar og þátttöku 

læknis var ekki krafist. Dánaraðstoð fyrir skjólstæðinga með banvæna sjúkdóma virðist ekki 

hafa verið sérstaklega rætt í Sviss árið 1918 þrátt fyrir að hafa verið mikið í umræðunni í 

Bretlandi og Bandaríkjunum á fyrsta hluta tuttugustu aldarinnar (Hurst og Mauron, 2003). 

Svissnesk lög skilgreina hvorki sjálfsvíg sem glæp né aðstoð við sjálfsvíg sem hlutdeild í 

glæp heldur er frekar litið á sjálfsvíg sem mögulega rökrétta ákvörðun. Ólíkt því sem tíðkast í 
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öðrum löndum sem heimila dánaraðstoð þá hlýtur læknirinn sem framkvæmir verknaðinn 

enga sérstöðu enda er þess ekki krafist að læknir hafi aðkomu að sjálfsvíginu (Hurst og 

Mauron, 2003).  

 

Viðhorf til líknardráps og dánaraðstoðar 

Í umræðu um bæði líknardráp og dánaraðstoð og lagabreytingar m.t.t. þeirra er 

mikilvægt að skoða viðhorf þeirra sem hugsanlega koma á einhvern hátt að henni eða mundu 

mögulega nýta sér þessi úrræði. Það er jafnframt mikilvægt að velt sé upp tengdum 

lagalegum og siðferðilegum sjónarmiðum því viðfangsefnið er snúið, margþætt og viðkvæmt. 

Sumir hafa e.t.v. skýra afstöðu til málsins en aðrir ekki.  

Viðhorf heilbrigðsstarfsfólks. Viðhorf heilbrigðisstarfsfólks til líknardráps og 

dánaraðstoðar skiptir miklu máli því líkt og fram hefur komið veitir það meðferðina eða 

kemur að henni í flestum tilfellum. Fyrst er farið yfir nýjar og nýlegar rannsóknir á viðhorfi 

heilbrigðisstarfsfólks til líknardráps og dánaraðstoðar í þeim löndum þar sem það er ekki 

löglegt og því næst í þeim löndum sem það er löglegt. Skoðað verður hlutfall með og á móti 

og farið yfir þau rök sem eru áberandi í rannsóknunum á efninu.  

Þar sem líknardráp og dánaraðstoð er ekki lögleg. Þegar nýjar og nýlegar rannsóknir 

eru skoðaðar á viðhorfi lækna og hjúkrunarfræðinga til líknardráps og dánaraðstoðar eða 

lögleiðingu þess, í þeim löndun þar sem það er ekki heimilt, kemur í ljós að 

hjúkrunarfræðingar eru yfirleitt hlynntari líknardrápi og dánaraðstoð en læknar (Wilson, 

Oliver og Malpas, 2019; Tamayo-Velázquez, Simón-Lorda og Cruz-Piqueras, 2012; 

Abohaimed o.fl., 2019). Það er hins vegar ekki sjálfsagt að allir þeir sem eru fylgjandi 

lögleiðingu líknardráps og dánaraðstoðar séu tilbúnir til þess að veita þessi úrræði eða taka 

þátt í þeim á einhvern hátt. Rannsóknir benda til þess að á milli 10% og 20% 

heilbrigðisstarfsfólks sé ekki tilbúið að veita eða taka þátt í líknardrápi eða dánaraðstoð þó 
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það styðji lögleiðingu þeirra (Tamayo-Velázquez o.fl., 2012; Abohaimed o.fl., 2019) en 

jákvæð fylgni virðist þó vera þar á milli (Mercadante, Masedu, Degan, Marinangeli og Aielli, 

2018).  

Reynsla og þekking einstaklings eru meðal þess sem mótar viðhorf ásamt þeirri 

menningu og siðum sem hann elst upp við og iðkar. Það sem er einkennandi fyrir hóp þeirra 

heilbrigðisstarfsmanna sem styðja lögleiðingu líknadráps og dánaraðstoðar er að þeir eru 

yfirleitt yngri og trúlausir (Mercadante o.fl., 2018). Heilbrigðisstarfsfólk sem starfar við 

líknandi umönnun er líklegra til þess að vera fylgjandi líknardrápi og dánaraðstoð en þeir sem 

ekki starfa við slíka umönnun (Mercadante o.fl., 2018; Blaschke, Schofield, Taylor og 

Ugalde, 2019). Það er þó eftirtektarvert að þau mótrök sem voru nefnd gegn lögleiðingu 

dánaraðstoðar eru góð reynsla af eða trú á líknarmeðferð (Wilson, o.fl., 2019), að góð 

líknarmeðferð geri dánaraðstoð óþarfa (Braverman, Marcus, Wakim, Mercurio og Kopf, 

2017; Blaschke o.fl., 2019) eða að líknarmeðferð mundi gjalda fyrir lögleiðingu 

dánaraðstoðar m.a. á þann hátt að slakað yrði á viðmiðum svo hún fengi á sig óorð og 

fjárveitingar til hennar mundu minnka (Blaschke o.fl., 2019).  

Í þeim rannsóknum sem skoðaðar voru og þar sem tilgangurinn var að greina hvað 

lægi að baki viðhorfi heilbrigðisstarfsfólks til dánaraðstoðar virtist sjálfræði einstaklingsins 

og lausn undan þjáningum oftast vera nefnt og vega þyngst hjá þeim sem vildu að 

dánaraðstoð yrði lögleidd (Braverman o.fl., 2017; Wilson o.fl., 2019; Blaschke o.fl., 2019). 

Sumir minntust á að með henni mætti koma í veg fyrir erfiðan og kvalarfullan dauðdaga sem, 

þrátt fyrir góðan ásetning, ætti sér of oft stað (Wilson o.fl., 2019) og hægt væri að binda endi 

á varanlegan og óbærilegan sársauka sem sumir skjólstæðingar þeirra upplifðu en væri ekki 

hægt að koma í veg fyrir, sama hve mikið væri reynt (Blaschke o.fl., 2019). Einhverjir töldu 

það vera rétt hvers og eins að ákvarða eigin dauðdaga, að í dánaraðstoð fælist miskunn, hún 

gæfi skjólstæðingnum kost á því að deyja með reisn og að í henni fælist sparnaður fyrir 
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heilbrigðiskerfið (Braverman o.fl., 2017). Aðrir töldu dánaraðstoð veita skjólstæðingnum 

tilfinningu um að hann hefði stjórn á þeim tíma sem hann ætti eftir ólifað (Wilson o.fl., 

2019), sögðu það ómannúðlegt að varðveita líf sérstaklega ef það væri gegn vilja 

skjólstæðingsins og þótti líklegt að sjálfsvígum mundi fækka og voru þeirrar skoðunar að 

heilbrigðisstarfsfólk ætti ekki að þröngva skoðunum sínum um dauðann upp á skjólstæðinga 

sína, sérstaklega ef þær stönguðust á við skoðun skjólstæðingsins (Blaschke o.fl., 2019). 

Það sem lág að baki viðhorfi þeirra sem voru á móti lögleiðingu dánaraðstoðar, og var 

oftast nefnt í þeim rannsóknum sem skoðaðar voru, voru helst áhyggjur af fótfesturökunum, 

þ.e. að með lögleiðingu yrði heilbrigðisstarfsfólk nauðugt viljugt til þess að veita dánaraðstoð 

(Braverman o.fl., 2017; Wilson o.fl., 2019) og að verknaðurinn samræmdist hvorki hlutverki 

(Braverman o.fl., 2017) né siðferðilegum gildum hjúkrunarfræðinga og lækna um að valda 

ekki skaða (Blaschke, 2019). Sumir höfðu áhyggjur af ótímabærum dauða berskjaldaðra 

skjólstæðinga (Wilson o.fl., 2019) eða sögðu dánaraðstoð stangast á við trúarleg gildi og að 

það væri aldrei réttlætanlegt að drepa eða fremja sjálfsvíg (Braverman o.fl., 2017). Aðrir álitu 

dauðann vera náttúrulegt ferli sem ætti að hafa sem minnst áhrif á og veltu því upp hvort að 

skjólstæðingar sem vildu nýta sér dánaraðstoð glímdu við andlega vanlíðan sem stafaði af 

óútkljáðum málum og tækju ákvörðunina því á röngum forsendum (Blaschke o.fl., 2019) og 

sumir álitu andlegt gildi fólgið í því að þjást fyrir dauðann (Wilson o.fl., 2019). Þrátt fyrir 

ólík viðhorf heilbrigðisstarfsmanna komust Blaschke og félagar (2019) að því að 

sameiginlegt markmið þeirra sem studdu og studdu ekki lögleiðingu dánaraðstoðar var vilji 

og skuldbinding beggja hópa til að draga úr þjáningu og gera reynsluna af dauðanum sem 

bærilegasta fyrir skjólstæðinginn og aðstandendur hans.  

Þegar lög um dánaraðstoð eru innleidd er að mörgu að hyggja en Wilson og félagar 

(2019) skoðuðu einmitt hvað það er sem hjúkrunafræðingar og læknar sjá helst standa í vegi 

fyrir lögleiðingu dánaraðstoðar í þeirra landi (Nýja-Sjáland). Þeir töldu það helst vera skort á 
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faglegum viðmiðunarreglum, sérfræðiþekkingu, þjálfun og að hafa ekki stuðning 

samstarfsfólks. Þeir höfðu áhyggjur af lögsóknum og áfellidómum. Það sem þeir töldu þurfa 

að vera til staðar, kæmi til lögleiðingar dánaraðstoðar, voru viðurkennd viðmið sett saman af 

sérfróðum einstaklingum, leiðbeinandi og styðjandi stofnun fyrir hjúkrunarfræðinga sem 

vildu veita dánaraðstoð, sérstök þjálfun í dánaraðstoð með áherslu á sérfræðiþekkingu, óháð 

eftirlitsnefnd, frelsi til þess að vísa beiðni til annars sérfræðings og friðhelgi frá lögsóknum 

hafi ákvæðum verið fylgt. Stór meirihluti taldi jafnframt nauðsynlegt að staðið væri við bakið 

á þeim hjúkrunarfræðingum og læknum sem væru á móti dánaraðstoð. Þetta er í takt við 

niðurstöður Blaschke og félaga (2019) þar sem þeir sem voru ekki fylgjandi lögleiðingu 

dánaraðstoðar höfðu áhyggjur af því að samstarfsfólk þeirra mundi skipta sér í fylkingar, með 

og á móti, sem hefði áhrif á anda vinnustaðarins og e.t.v. meðferðarsambandið.  

Ákvörðunin um að aðstoða einhvern við að deyja er afdrifarík og alvarleg og er, að 

mati heilbrigiðisstarfsfólks, mikilvægt að sá sem það gerir hafi val um að neita að veita slíka 

meðferð og fái andrými og stuðning til þess að taka ígrundaða ákvörðun (Blaschke o.fl., 

2019).  

Þar sem líknardráp og/eða dánaraðstoð er lögleg. Þegar rannsóknir á viðhorfi 

hjúkrunarfræðinga og lækna í þeim löndum þar sem löglegt er að veita líknardráp og/eða 

dánaraðstoð er skoðað eru það nánast allir sem styðja löggjöfina (Emanuel o.fl., 2016; 

Kouvenhovem o.fl., 2013; Smets o. fl., 2011) óháð persónulegri skoðun sinni (Kouvenhovem 

o.fl., 2013).  

Þeir heilbrigðisstarfsmenn sem höfðu framkvæmt líknardráp voru líklegri en aðrir til 

þess að vera trúlausir, eldri, sérfræðingar og með reynslu af líknandi- og lífslokameðferð 

(Smets o.fl., 2011). Það sem helst virðist hafa áhrif á viðhorf heilbrigðisstarfsfólksins er á 

sjálfræði einstaklingsins og að líknardráp eða dánaraðstoð sé þeirra síðasta úrræði til að lina 

oft óbærilegan sársauka og kvalir þegar engar líkur eru á bata (Kouvenhovem o.fl., 2013; 
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Smets o.fl., 2011). Beuthin o.fl. (2018) rannsökuðu sex mánaða reynslu hjúkrunarfræðinga af  

líknardrápi, sem þeir kalla MAiD (Medical Assisted Dying), og lögleidd hefur verið í 

Kanada. Flestir hjúkrunarfræðingarnir litu á líknardráp sem hluta af þeirra störfum. Þeir töldu 

að með henni gætu þeir veitt heildræna umönnun og meðferð án áfellinga og virt val 

skjólstæðinga og stutt þá í ákvörðun sinni. Hjúkrunarfræðingarnir litu á val skjólstæðinganna 

sem æðra þeirra eigin skoðun og jafnvel þó sumir væru ekki sammála því fordæmdu þeir ekki 

valið. Þeir töldu það faglega skyldu sína að styðja skjólstæðinginn í vali sínu og að gæta að 

réttindum hans. Í huga þeirra snérist þetta ekki um að styðja líknardráp í sjálfu sér, heldur val 

skjólstæðingsins. Það var hjúkrunarfræðingunum mikilvægt að skjólstæðingarnir upplifðu 

dauðann og ferlið að honum á sem bestan hátt og eins nærri óskum hans og hægt var að 

komast. Einn þátttakandinn talaði um að af öllum þeim hundruða skipta sem hann hafði séð 

einstakling deyja væri það í 95% tilfella góður dauðdagi en þessi 5% sætu í honum og hann 

teldi að hægt væri að komast hjá þeim með MAiD. Aðeins tveir þátttakendur af 17 voru mjög 

á móti líknardrápi en það stangaðist á við trú þeirra. 

Heilbrigðisstarfsfólk telur hins vegar réttinn til líknardráps ekki almennan, það álítur 

það nauðsynlegt að skjólstæðingur uppfylli viss skilyrði til þess að mega vera veitt líknardráp 

og að hann eigi sjálfur að eiga frumkvæðið að meðferðinni (Kouvenhovem o.fl., 2013).  

Rannsóknir benda til þess að læknum finnist samræður um líknardráp eða dánaraðstoð 

vera tilfinningalega krefjandi en jafnframt oft gefandi. Í rannsókn Voorhees, Rietjens, van der 

Heide og Drickamer (2013) kom fram að þar sem dánaraðstoð var lögleg voru samræðurnar 

opnar og heiðarlegar við bæði skjólstæðing og samstarfsfélaga en þar sem hún var ólögleg 

voru þær óskýrari og læknirinn átti erfiðara með að bera þær undir samstarfsfélaga sem leiddi 

til  þess að þeir upplifðu sig einangraða í þessum málum. Flest það heilbrigðisstarfsfólk sem 

veitt hefur líknardráp eða dánaraðstoð lýsir sterkum tilfinningum og jákvæðri reynslu. Það 

sagði samhyggð, virka hlustun og það að líða vel þegar einstaklingar sýndu sterkar 
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tilfinningar lykilþætti í áhrifaríkum samskiptum við skjólstæðinginn og aðstandendur, en að 

samskiptin væru einmitt stór hluti af ferlinu (Beuthin o.fl., 2018).  

Viðhorf skjólstæðinga. Mikilvægt er að skoða þær rannsóknir sem gerðar hafa verið 

á viðhorfi skjólstæðinga til líknardráps og dánaraðstoðar því það gefur vísbendingar um hvort 

að þörf sé á slíku meðferðarúrræði eða ekki og hvernig eigi að nálgast umræðuna um efnið.  

Þegar skoðað er hvort skjólstæðingar með lífsógnandi sjúkdóm hafi almennt jákvætt 

viðhorf til líknardráps og dánaraðstoðar og geti hugsað sér að nýta sér þessi úrræði komust 

Stutzki og félagar (2014) að því að reynsla skjólstæðingsins geti spáð fyrir um viðhorf hans 

en helmingur þátttakenda í rannsókn þeirra á viðhorfi einstaklinga með hreyfitaugahrörnun 

reiknaði með að þeir vildu á einhverjum tímapunkti óska eftir meðferð sem mundi flýta fyrir 

dauða þeirra. Þar af kváðu 14% sig þegar vilja nýta sér möguleikann. de Nonneville og fleiri 

(2018)  komust að svipaðri niðurstöðu þar sem af 78 þátttakendum var um helmingur þeirra 

sem lýsti jákvæðum viðhorfum til líknardráps. Það sem einkenndi hópinn var að þeir voru 

yfirleitt yngri (undir 60 ára), áttu maka, trúðu ekki á Guð og höfðu lokið fleiri 

lyfjameðferðum en aðrir. Þeir sem ekki höfðu farið í lyfjameðferð voru frekar á móti 

líknardrápi en aðrir.  

Lífsógnandi sjúkdómur hefur óneitanlega áhrif á andlega líðan þess sem hann ber. 

Rannsóknir benda til þess að þunglyndi, kvíði, einmanaleiki, upplifun um að vera byrði á 

öðrum og slæm lífsgæði spái fyrir um ósk um að flýta dauða en á sama tíma er ekki alltaf 

hugað að því að veita þessum skjólstæðingum sálfræðimeðferð (Stutzki o.fl., 2014). Cheung, 

Douwes og Sundram (2017) komust hins vegar að því að flestir sem frömdu sjálfsvíg í Nýja 

Sjálandi  á árunum 2007 til 2012 og voru með greint krabbamein gerðu það vegna ástæðna 

sem rekja mátti beint til sjúkdómsins og voru óbærilegar kvalir algengasta ástæðan.  

Þegar upplifun skjólstæðinga með lífsógnandi sjúkdóm er skoðuð í samhengi við ósk 

þeirra um að flýta fyrir dauða sínum má sjá í niðurstöðum Rodríguez-Prat, Balaguer, Booth 
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og Monforte-Royo (2017) einkum nefndan óbærilegan sársauka sem fól í sér líkamlegar og 

andlegar kvalir, skerta getu til sjálfsbjargar og verulega skert lífsgæði. Einnig lýstu margir 

ótta við að verða byrgði á öðrum og stjórnleysi yfir eigin lífi þar sem engin meðferð eða lausn 

væri til við sjúkdómi þeirra. Sumir álitu líknardráp eða dánaraðstoð betri kostinn af tvennu 

illu, því þeir hefðu ekkert val. Það væri annað hvort að ákveða sjálfur að vilja deyja eða 

ganga í gegnum oft langt og erfitt ferli óvissu sem fylgdi framgangi sjúkdómsins. Þeir sögðu 

líknardráp og dánaraðstoð vera svar við því að vilja ekki þjást lengur og þannig yrði bundinn 

endi á þjáningar þeirra og aðstandenda þeirra. Jafnframt litu þeir á úrræðin sem hluta af 

sjálfræði og ákvörðunarrétti sínum í viðleitni við að hafa stjórn í óstjórnlegum aðstæðum. 

Þessar niðurstöður eru í samræmi við niðurstöður Regan, Preston, Eccles og Simpson (2018) 

sem könnuðu viðhorf sjö fullorðinna einstaklinga með arfgengan taugahrörnunarsjúkdóm (e. 

Huntington disease) til dánaraðstoðar. Þátttakendur litu á ákvarðanir sínar um dauðann sem 

hluta af sjálfræði sínu sem einstaklingar og tilraun þeirra til að hafa stjórn á aðstæðum. Þeir 

töldu þó jafnframt mikilvægt að regluverk væri í kringum það til verndar þeim sem að málinu 

kæmu. Flestir hræddust langvinnar kvalir og töluðu um að á ákveðnum tímapunkti mundi líf 

þeirra ekki hafa merkingu lengur vegna þjáninga og lögðu áherslu á mikilvægi þess að þeir 

fengju að velja hvenær svo yrði. Þeir sögðu dánaraðstoð vera ímynd góðmennsku og 

samúðar. Þeir töldu hana líka veita aðstandendum sínum frið og vernd frá þjáningum sem 

fylgdu því að horfa á þau þjást. Þeir vildu heldur ekki leggja það á aðstandendur sína að þeir 

þyrftu mögulega að taka ákvörðun um að enda líf þeirra. Glötun á eigin hlutverki, 

persónuleika og tilgangi voru þættir sem þátttakendur töldu að erfiðast yrði að takast á við 

með framgangi sjúkdómsins og hafði því mest áhrif á hvenær þeir mundu vilja nýta sér 

dánaraðstoð. Þeim fannst andlegar þarfir þeirra gjalda fyrir líkamlega betrun í meðferð og 

fannst ekki gildi í því að t.d. anda en ná ekki að viðhalda gæðum lífsins. Sumum fannst 

dánaraðstoð hins vegar ekki vera rétta leiðin en samt hin eina, því þeim væru gefnir 
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afarkostir; að þjást til dauða eða fremja sjálfsmorð. Skoðanir fjölskyldunnar höfðu einnig 

áhrif á ákvörðun þátttakenda því þeir vildu ekki skilja ósáttir við þá og vóg það upp á móti 

mikilvægi sjálfræðisins um ákvarðanatöku. 

Þegar litið er til þess hvort og þá hversu margir einstaklingar með lífsógnandi 

sjúkdóm ræða um óskir sínar um dauðann kemur í ljós að misjafnt er hvort þeir tali um þær 

við einhvern og ef svo er þá tala þeir helst við aðstandendur sína en afar fáir eða jafnvel 

enginn við lækninn sinn þó þeir vilji það gjarnan (Regan o.fl., 2018; Stutzki o.fl., 2014). 

Vísbendingar eru þó um að með því að skjólstæðingar ræði um líknardráp og dánaraðstoð og 

ferlið sem því fylgir fái þeir útrás fyrir tilfinningar sínar, hugsanir og óskir um dauðann 

(Rodríguez-Prat o.fl., 2017).  

Viðhorf aðstandenda. Eins og áður segir eru þau lönd sem hafa lögleitt líknardráp 

og/eða dánaraðstoð með mjög skýran ramma þar sem ábyrgðinni er deilt á milli 

skjólstæðingsins, heilbrigðisstarfsfólks og í sumum tilfellum aðstandenda. Í Hollandi var 

framkvæmd eigindleg rannsókn sem fólst í því að skoða sorgarferli aðstandenda látinna 

krabbameinsveikra einstaklinga sem höfðu ýmist fengið líknardráp eða dánaraðstoð (n=189) 

eða ekki (n=316). Niðurstöður rannsóknarinnar sýndu að aðstandendur skjólstæðinganna sem 

fóru í gegnum líknardráp eða dánaraðstoð upplifðu vægari sorgarviðbrögð og sýndu ekki eins 

mikil streitueinkenni eftir missinn samanborið við aðstandendur þeirra sem ekki kusu 

líknardráp eða dánaraðstoð. Út frá þessu ályktuðu rannsakendur að aðstandendur þeirra sem 

völdu líknardráp eða dánaraðstoð ættu auðveldara með að vinna úr sorginni e.t.v. vegna þess 

að þeir hefðu meiri tíma til að átta sig á hlutunum og meðtaka ferlið í heild sinni. Það kom 

fram í rannsókninni að þeir vildu samt sem áður ekki taka þátt í að tímasetja og þar með 

ákveða dánarstund. Þessir aðstandendur lýstu jafnframt mismunandi reynslu og upplifun af 

ferlinu. Þar má nefna tækifæri til að kveðja ástvin sinn áður en hann missti meðvitund, þeir 

gátu undirbúið sig betur og eins fengið tækifæri til að ræða opinskátt um aðdragandann, 
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dauðann sjálfan og eftirköstin við ástvin sinn. Niðurstöður sýndu þó einnig að sumir 

aðstandendur sátu eftir með flóknar tilfinningar og fannst dánarstundin ekki vera eðlileg og 

ónáttúrulega (Swarte, van der Lee, van der Bom, van der Bout og Heintz, 2003).  

Aðstandendur eru oft og tíðum settir í mjög erfiða stöðu ef marka má rannsókn sem 

gerð var í ítölskumælandi hluta Sviss árið 2013. En þar kom fram að þeir sem kusu að fá 

aðstoð við að deyja vildu lítið ræða stöðu sína og um leið ákvörðun sína og fóru jafnvel fram 

á að aðstandendur héldu henni leyndri (Dees o.fl., 2013).  

Lagalegir áhrifaþættir. Líknardráp og dánaraðstoð hefur lengi verið umdeilt málefni 

um allan heim. Á Íslandi kemur skýrt fram að ólöglegt sé að framkvæma slíkt og 

refsiramminn er ákveðinn. Þetta má sjá í 211. gr. Almennra hegningarlaga nr. 19/1940 og 

varðar það fangelsisvist frá fimm árum til ævilangt að svipta einstakling lífi. Samkvæmt 213. 

gr. sömu laga segir „Hver, sem sviptir annan mann lífi fyrir brýna beiðni hans, skal sæta 

fangelsi allt að 3 árum.“ Hins vegar kemur hvergi fram í almennum hegningarlögum að 

óheimilt sé að fremja sjálfsvíg (Almenn hegningarlög nr. 19/1940). 

Þegar Lög um réttindi sjúklinga nr. 74/1997 eru hins vegar skoðuð kemur fram í 24. 

gr. að dauðvona einstaklingar eigi rétt á að hafna meðferð sem lengir líf þeirra og fá að deyja 

með reisn. Í lögunum kemur jafnframt fram að skjólstæðingar eigi rétt á að hafna tilraunum 

til endurlífgunar og að heilbrigðisstarfsfólki beri skylda til að lina þjáningar hans. Virða þarf 

óskir skjólstæðingsins í hvívetna og leitast við að fylgja þeim eftir (Lög um réttindi sjúklinga 

nr. 74/1997). Samkvæmt siðareglum hjúkrunarfræðinga er það skylda hjúkrunarfræðinga að 

standa „...vörð um sjálfsákvörðunarrétt skjólstæðings og rétt til bestu mögulegrar þjónustu á 

hverjum tíma“ (Siðareglur Félags íslenskra hjúkrunarfræðinga, 2015, 2 kafli). Það er því 

hlutverk hjúkrunarfræðinga að kynna sér þá þjónustu sem er í boði, ekki aðeins hér á landi 

heldur líka úti í heimi. Jafnframt, að standa „...vörð um rétt skjólstæðings til að deyja með 

reisn“ (Siðareglur Félags íslenskra hjúkrunarfræðinga, 2015, 2 kafli, 10. gr.). 
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Á undanförnum árum hefur umræða í íslensku samfélagi um bæði líknardráp og 

dánaraðstoð færst í aukana. Á 146. löggjafarþingi 2016-2917 lögðu sjö þingmenn fram tillögu 

á Alþingi, líkt og áður hefur verið fjallað um, og heilbrigðisráðherra falið að safna 

upplýsingum um líknardráp og dánaraðstoð þar sem hún er lögleg og hvort að einhver 

umræða sé um málefnið í þeim löndun sem hún er ekki lögleg (Alþingi, 2018). Þetta er í raun 

fyrsta skrefið sem þarf að taka svo hægt sé að taka afstöðu til lögleiðingar líknardráps og/eða 

dánaraðstoðar hér á landi. Hvað framtíðin mun svo bera í skauti sér verður að koma í ljós. 

Hagsmunafélagið Lífsvirðing sem áður hefur verið fjallað um beitir sér fyrir 

uppbyggilegri og opinni umræðu og fræðslu um meðferðir sem stytta líf. Félagið vinnur 

jafnframt að því að fá samþykkta löggjöf um slíkt. Helstu rökin sem félagið ber fyrir sér í 

þeim efnum er að einstaklingar hafi yfirráð yfir sínum líkama og lífi og þar með dauða sínum 

og telur meðferðirnar mannúðlegan valkost (Lífsvirðing, e.d.).  

Siðfræðilegir áhrifaþættir. Í umræðunni um líknardráp og dánaraðstoð og 

lögleiðingu þeirra er mikilvægt að skoða siðfræðileg viðhorf. Komið hafa fram rök með og á 

móti sem byggja á siðferðilegum þáttum.  

Þegar einstaklingur greinist með ólæknandi sjúkdóm, líkt og t.d. krabbamein, er hætt 

við að hann fyllist ótta við framgang sjúkdómsins og versnun á líkamlegu og e.t.v. andlegu 

atgervi og skoði möguleikann á að nýta sér líknardráp eða dánaraðstoð. Það að einstaklingur 

velji þá leið hefur reynst krabbameinslæknum erfitt því þeirra markmið er fyrst og fremst að 

meðhöndla skjólstæðinginn með það í huga að lengja og bæta líðan hans í þeim aðstæðum 

sem hann er í hér og nú (Beuselinck, 2017). 

Í Læknablaðið skrifar Ólafur Árni Sveinsson (2007) læknir og heimspekingur 

fræðigrein um líknardráp og veltir þar fyrir sér hvort það sé siðferðilegur valkostur. Það er 

niðurstaða Ólafs að líknardráp samræmist á engan hátt siðferðis- og faglegum skyldum lækna 

og telur hann meginskyldu þeirra að vernda lífið og virða það. Ólafur vísar í frelsisregluna 
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sem breski heimspekingurinn John Stuart Mill lagði fram og segir hann hana vera einu 

viðurkenndustu reglu vesturlanda. Reglan leggur áherslu á að það sé í lagi að gera hvað sem 

maður vill svo lengi sem það skaði ekki aðra. Í því samhengi fullyrðir Ólafur að með 

líknardrápi séu læknar krafðir um að taka manneskju af lífi og veltir því fyrir sér hvort það 

geti ekki verið skaðlegt fyrir lækninn. Hins vegar, líkt og fram hefur komið, ber læknum 

engin skylda til að framfylgja bón skjólstæðings um að taka líf hans eða aðstoða hann á 

einhvern hátt við það. Það er alfarið val hvers heilbrigðisstarfsmanns hvort hann vilji taka 

þátt í slíku (Ríkisstjórn Hollands, e.d.).  

Þó margir læknar líti svo á að þeir séu að vinna gegn siðferðilegum og faglegum 

skyldum sínum þegar kemur að líknardrápi eða dánaraðstoð, eru aðrir læknar á öðru máli og 

segja að það sé þeirra siðferðislega skylda. Þeim beri skylda til að aðstoð þá skjólstæðinga 

sem þjást og leggja með því áherslu á sjálfræði skjólstæðingsins sem og hans ákvörðunarrétt 

hvað varðar líf og dauða (Banovic og Turanjanin, 2014). Til þess að skjólstæðingurinn geti 

tekið ákvörðun um líf sitt og dauða þarf hann að vera vissa um að hann hafi raunverulegt 

frelsi til að velja. Til þess að hafa valfrelsi þarf skjólstæðingurinn að hafa fleiri en einn 

valkost að velja úr um og vera laus undan þvingunum. Í sönnu sjálfræði er fólgin ígrunduð 

ákvörðun sem byggð er á gagnrýni og valfrelsi (Vilhjálmur Árnason, 2003).   

 

Samantekt 

Líknardráp á sér langa sögu eða allt frá því fyrir tíma Krists. Hlutverk 

heilbrigðisstarfsfólks í þessu samhengi snýr annars vegar að því að hlúa að skjólstæðingnum 

og aðstandendum hans og hins vegar að verklagi við framkvæmdina sjálfa. Þó nokkur lönd 

hafa lögleitt líknardráp og/eða dánaraðstoð. Hjúkrunarfræðingar virðast almennt vera 

hlynntari líknardrápi og dánaraðstoð en læknar og er ástæðan fyrir því réttur skjólstæðingsins 

til sjálfræðis. Einstaklingar með ólæknandi sjúkdóma hræðast þjáningar sem fylgja versnandi 
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sjúkdómsástandi og telja sumir að þeir ættu að hafa val um að ráða eigin lífslokum. 

Aðstandendur þeirra skjólstæðinga sem gengið höfðu í gegnum líknardráp eða dánaraðstoð 

áttu auðveldara með að takast á við sorgarferlið en aðrir og fundu ekki fyrir eins mikilli 

streitu. Lög á Íslandi í dag heimila hvorki líknadráp eða dánaraðstoð, en hver og einn hefur 

ákveðin lagaleg réttindi sem heimila höfnun á meðferð sem lengir líf þeirra sem eru dauðvona 

og rétt til þess að fá að deyja með reisn. Siðferðilegt gildi þess að veita líknadráp eða 

dánaraðstoð út frá áherslu á sjálfræði skjólstæðingsins, hlutverki heilbrigðisstarfsfólks og 

virðingu fyrir lífinu er enn á umræðustigi hér á Íslandi.  
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Kafli 3 – Aðferðafræði  

 Í þessum kafla verður farið yfir aðferðafræði fyrirhugaðrar rannsóknar. Byrjað verður 

á að fara yfir þær aðferðir sem notaðar verða til þess að fá svör við rannsóknarspurningunum. 

Því næst verður sagt frá þýðum rannsóknarinnar og úrtökum lýst. Gerð verður grein fyrir 

mikilvægi réttmætis og áreiðanleika mælitækja í rannsóknum og sagt frá þeim mælitækjum 

sem notuð verða. Að því loknu verða gagnaöflun og gagnagreingu gerð skil og að síðustu 

verður siðfræði rannsókna áréttuð.  

 

Rannsóknaraðferð 

 Í fyrsta hluta fyrirhugaðrar rannsóknar, þar sem viðhorf heilbrigðisstarfsmanna verða 

skoðuð, verða notaðar blandaðar rannsóknaraðferðir. Í blönduðum rannsóknaraðferðum er 

gagna aflað og þau greind með bæði megindlegum og eigindlegum hætti til þess að fá betri 

skilning á efninu sem næðist ekki með því að nota aðeins aðra aðferðina (Sigurlína 

Davíðsdóttir og Anna Ólafsdóttir, 2016).  

Megindlegar rannsóknir eru kerfisbundnar og hlutlægar. Þær veita tölulegar 

upplýsingar og er tölfræðilegum aðferðum beitt í framsetningu og túlkun gagna. Breytur 

þeirra eru því á mælanlegu formi og gefa upplýsingar um t.d. fjölda, algengi og hlutfall 

(Ragnheiður Harpa Arnardóttir, 2016). Í rannsókninni verður skýrandi raðsniði (e. 

explanatory sequential design) beitt en þá er eigindlegra gagna aflað í kjölfarið af 

megindlegum. Við greiningu gagna er leitast við að tengja þær upplýsingar sem koma í ljós 

úr báðum aðferðum gagnasöfnunar og sameina þær í átt að heildrænni útkomu á 

rannsóknarefninu. Með þessu næst meiri dýpt og skilningur á efnið og hægt er að varpa 

skýrara ljósi á megindlegu gögnin (Creswell, 2014).  
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Rannsóknin verður að hluta til afturvirk (e. retrospective study) en þá eru fyrirbæri 

skoðuð aftur í tímann, þ.e. eftir að einstaklingur hefur gengið í gegnum einhverja ákveðna 

reynslu (Hess, 2004).  

 

Þýði og úrtak 

 Þegar undirbúningur fyrirhugaðrar rannsóknar hefst er afar mikilvægt strax í upphafi 

að velja úrtak sem hentar rannsókninni. Með úrtaki er átt við tiltekinn fjölda einstaklinga sem 

valdir eru úr fyrirfram skilgreindum hópi einstaklinga, eða þýði. Hugtakið þýði getur bæði 

verið afar víðtækt en líka mjög afmarkað (Þórólfur Þórlindsson og Þorlákur Karlsson, 2016). 

Til að setja þetta í betra samhengi er hægt að tala um að þýði séu allir heilbrigðisstarfsmenn í 

heiminum eða allir heilbrigðisstarfsmenn á Íslandi. Einstaklingarnir sem valdir verða eru 

taldir búa yfir þekkingu og reynslu sem hentar rannsóknarefninu (Sóley S. Bender, 2016).  

Úrtak rannsóknarinnar mun samanstanda af fjórum mismunandi hópum: a) 

heilbrigðisstarfsmenn, b) skjólstæðingar heilbrigðiskerfisins með lífsógnandi sjúkdóm, c) 

aðstandendur og d) siðfræðingar og lögfræðingar. Þátttakendur verða valdir með 

tilgangsúrtaki og ræðst valið þannig af þörfum rannsóknarinnar. Skilyrði fyrir þátttöku í 

rannsókninni verða skilgreind fyrir hvern hóp. Heilbrigðisstarfsmenn þurfa að vera læknar 

eða hjúkrunarfræðingar á lyflækningasviði Landspítala, hafa stjórnað lífslokameðferð og/eða 

veitt deyjandi skjólstæðingi slíka meðferð. Skjólstæðingar verða einstaklingar með 

lífsógnandi sjúkdóm og í líknarmeðferð á Landspítalanum. Aðstandendur þurfa að hafa misst 

ástvin sem fékk lífslokameðferð á Landspítalanum. Siðfræðingarnir og lögfræðingarnir þurfa 

að hafa sérfræðiþekkingu í mannréttindum. Stærð úrtaksins er eitt af þeim atriðum sem hafa 

áhrif á gæði þess. Með stærra úrtaki eykst nákvæmni í niðurstöðum (Þórólfur Þórlindsson og 

Þorlákur Karlsson, 2016). Áætlað er að senda út nægjanlegan fjölda af spurningalistum fyrir 

hvorn hóp, þ.e. heilbrigðisstarfsfólks og siðfræðinga og lögfræðinga þar sem markmiðið 
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verður að úrtakið nái þeim fjölda svara sem nauðsynlegur er fyrir tölfræðilega úrvinnslu 

gagna (50-100) (Moore, Carter, Nietert og Stewart, 2011).  

 

Mælitæki 

 Í megindlega hluta fyirhugaðrar rannsóknar verður notaður spurningalisti sem nefnist 

Euthanasia Attitude Scale (EAS). Listinn var hannaður af Tordella og Neutens árið 1979. 

Hann samanstendur af 21 spurningu og kannar viðhorf til líknadráps. Spurningarnar eru af 

trúarlegum, andlegum, siðferðilegum og lagalegum toga en tengjast allar dánaraðstoð. 

Meðaltal 70 stiga eða hærra sýnir fram á viðhorf sem eindregið aðhyllist dánaraðstoð. Sýnt 

hefur verið fram á góðan áreiðanleika spurningalistans, eða Chronbach alpha gildi 0,81 

(Rogers, 1996) og 0,79 til 0.92 (Tang o.fl., 2010).  

 Svarmöguleikar EAS spurningalistans eru á raðkvarða og eru eftirfarandi; 1 = 

algjörlega ósammála; 2 = nokkuð ósammála; 3 = hlutlaus; 4 = nokkuð sammála; 5 = 

algjörlega sammála. Í spurningalistanum er engin hugtakaskilgreining (Rogers, 1996) en 

munu höfundar bæta við skilgreiningu á hugtakinu líknardrápi í upphafi hans. Jafnframt 

munu höfundar setja saman spurningar um lýðfræðilegar breytur, þ.e. aldur, kyn, þjóðerni, 

menntun, trúarafstöðu, starfsaldur og búsetu. Ekki er vitað til þess að EAS mælitækið hafi 

verið notað á Íslandi. Óskað verður eftir leyfi til að þýða hann og nota en ferlið er vandasamt 

og fara þarf eftir lögum og reglum sem gilda um slíka þýðingu (Kuliś, Bottomley, Velikova, 

Greimel og Koller, 2017) svo að hann tapi ekki próffræði- og tölfræðilegu gildi sínu 

(Sigurgrímur Skúlason, 2005).  

 

Framkvæmd gagnaöflunar 

Í gagnaöflun megindlega hluta rannsóknarinnar, sem hér um ræðir, verður notast við 

spurningalista sem lagður verður fyrir alla þátttakendur samtímis. Rannsóknarsnið þessa hluta 
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verður þversniðsrannsók (e. cross-sectional). Með þessari aðferð næst þverskurður af viðhorfi 

heilbrigðisstarfsfólks, siðfræðinga og lögfræðinga, á þeim tíma sem listinn er lagður fyrir. 

Kostir spurningakannanna eru að hægt er að leggja þær fyrir stóran hóp fólks, þær taka 

yfirleitt stuttan tíma og eru ódýrari en margar aðrar rannsóknaraðferðir. Þannig næst að afla 

mikils magns upplýsinga á skömmum tíma sem hafa mögulegt alhæfingargildi (Creswell, 

2014). Þetta er hins vegar takmörkunum háð því eftir að hafa merkt við það svar sem 

þátttakendum finnst helst eiga við gefst þeim ekki kostur á að gera frekari grein fyrir svörum 

sínum. Af þessari ástæðu verður megindlegu gögnunum fylgt eftir með eigindlegri 

rannsóknaraðferð í öðrum hlutum rannsóknarinnar þar sem þátttakendum verður skipt upp í 

rýnihópa eða tekin verða einstaklingsviðtöl við þá. Niðurstöður beggja aðferða verða svo 

sameinaðar og túlkaðar saman. Með þessu næst að skýra niðurstöður megindlega hlutans með 

niðurstöðum eigindlega hlutans og fá fram nákvæmari svör og dýpri skilning á viðfangsefnið 

(Creswell, 2014).  

Eigindlegar rannsóknaraðferðir eru notaðar m.a. þegar viðfangsefnið er flókið og þörf 

er á ítarlegum skilningi á efninu. Þegar viðhorf er rannsakað er við hæfi að nota 

fyrirbærafræðilega nálgun á viðfangsefnið, en markmiðið með henni er að útskýra fyrirbæri 

út frá reynslu og upplifun einstaklinga (Creswell, 2013).  

Gagnasöfnun eigindlega hluta rannsóknarinnar á sér stað í náttúrulegu umhverfi 

þátttakenda og er margþætt. Markmiðið er að skilja m.a. viðhorf og reynslu þátttakenda og er 

umræðuefnið fyrirfram ákveðið en samræðurnar ekki (Creswell, 2013). Einstaklingsviðtöl eru 

öll byggð á sama grunni en geta verið jafnólík og þau eru mörg. Gögnin verða til í samspili 

rannsakanda og viðmælanda. Í viðtölunum gefst tækifæri til að ræða opinskátt um 

viðfangsefnið, meiri dýpt næst í samtölunum en með öðrum aðferðum og hægt er nálgast 

viðfangsefnið út frá ólíkum sjónarhornum (Helga Jónsdóttir, 2016). Rýnihópar eru hins vegar 

leiddir áfram af stjórnanda, yfirleitt rannsakandanum eða fagaðila með þjálfun í hópviðtölum, 
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og eru það samræðurnar og samskiptin sem eiga sér stað innan hópanna sem skapa gögnin. 

Markmiðið er að öðlast betri skilning á viðfangsefnið og koma af stað umræðu um málefnið 

sem á að rannsaka (Sóley S. Bender, 2016).  

Þegar ofantaldar gagnasöfnunaraðferðir eigindlegra rannsóknaraðferðar eru notaðar er 

nálægð rannsakanda við gögnin mikil og hætta á að það hafi áhrif á niðurstöðurnar. 

Rannsakendur munu því koma til með að skilgreina vandlega hlutverk sitt í rannsókninni og 

gera sér grein fyrir áhrifunum sem þeirra eigin reynsla og bakgrunnur gæti haft á 

niðurstöðurnar (Creswell, 2014).  

 

Framkvæmd rannsóknar  

 Við gagnasöfnun fyrirhugaðrar rannsóknar verður haft samband við stjórnendur 

Landspítala og óskað eftir þátttöku stofnunarinnar í rannsókninni. Þegar þátttakendur hafa 

verið valdir munu rannsakendur senda þeim kynningarbréf um rannsóknina ásamt EAS 

spurningalistanum og þeim boðin þátttaka. Viðtakendum verður gert grein fyrir því að það að 

svara spurningalistanum jafngildir samþykki fyrir þátttöku í rannsókninni. Læknar og 

hjúkrunarfræðingar á lyflækningasviði og siðfræðingar og lögfræðingar fá spurningarlistann í 

sama pósti og kynningarbréfið og þeim gert ljóst að úr hópi þeirra sem svara verður valið í 

fjóra rýnihópa með 5 til 8 þátttakendum í hverjum hópi. Tekin verða einstaklingsviðtöl við 20 

skjólstæðinga heilbrigðiskerfisins með lífsógnandi sjúkdóm en þeir verða valdir með aðstoð 

þeirrar stofnunar sem tekur þátt í rannsókninni. Úr hópi aðstandenda verða 5 til 8 

einstaklingar valdir í hvern rýnihóp og munu rýnihóparnir verða fjórir talsins. Spurningar 

fyrir einstaklings- og rýnihópaviðtölin verða samdar með hliðsjón af rannsóknarspurningum 

og tilgangi rannsóknarinnar. Þegar viðtölin fara fram munu rannsakendur leggja sig fram við 

að taka eftir atriðum sem eru óljós, t.d. orð sem eru þeim ekki kunnug og þarfnast nánari 



36 
 

útskýringa eða yfirborðskennd frásögn þess sem rætt er við og rannsakendur þurfa að kanna 

betur. Viðtölin verða svo afrituð orðrétt (Sóley S. Bender, 2016).  

 

Gagnagreining 

Við úrvinnslu og framsetningu megindlegra gagna verður notast við nýjustu uppfærslu 

af tölfræðiforritinu SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) og gögnin sett fram á 

lýsandi hátt. Skoðuð verður m.a. fylgni, munur á milli breyta og dreifing þeirra (Ragnheiður 

Harpa Arnardóttir, 2016). 

Við gagnagreiningu eigindlegra gagna verður notuð innihaldsgreining en þá munu 

rannsakendur fyrst glöggva sig á textanum og skilgreina innihald hans með hliðsjón af orðum 

og orðasamböndum sem gætu talist mikilvæg fyrir rannsóknina. Leitast verður við að 

skilgreina undirliggjandi merkingu textans með því að túlka hann í yfir- og undirþemu. 

Rannsakendur gæta hlutleysis við greiningu í hvívetna. Með þessu hætti ætti kjarni 

fyrirbærisins að koma fram og skilningur á það (Bengtsson, 2016). Samræming á 

niðurstöðum megindlegra og eigindlegra gagna er lokaþáttur gagnagreiningarinnar þar sem 

markmiðið verður að fá heildarmynd á viðfangsefnið (Creswell, 2014).  

 

Réttmæti og áreiðanleiki 

 Réttmæti (e. validity) og áreiðanleiki (e. reliability) eru eins konar mælikvarðar á 

gæði rannsókna. Rannsókn byggist á gagnasöfnun en til þess að rannsókn teljist áreiðanleg 

þurfa gögnin sem notast verður við að vera nægilega góð. Áreiðanleiki segir til um nákvæmni 

í niðurstöðum með því að sýna stöðugleika í útkomu (Sigríður Halldórsdóttir og Sigurlína 

Davíðsdóttir, 2016). Cronbach alpha áreiðanleikastuðllinn er oft notaður við slíkar mælingar í 

megindlegum rannsóknum. Hann er gefinn upp á bilinu 0,00 til 1,00 þar sem 0,00 jafngildir 
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engum áreiðanleika og 1,00 fullkomnum áreiðanleika og telst stuðull sem er 0,70 eða hærri 

fullnægjandi (Field, 2017).  

 Mikilvægt er að niðurstöður rannsóknar séu marktækar en til þess að svo verði skiptir 

máli að réttmæti mælitækja sé til staðar þ.e. niðurstöður eru ekki réttmætar ef mælitæki eru 

ekki áreiðanleg. Innra réttmæti segir til um hversu góða mynd af raunveruleikanum 

rannsóknin dregur upp og hvort sú mynd sé trúverðug og standist samanburð við veruleikann. 

Ytra réttmæti megindlegra rannsókna segir til um hvort alhæfa megi niðurstöðuna yfir á 

annað þýði, hversu líklegt er að fá sömu eða svipaða niðurstöðu ef rannsóknin er endurtekin 

(Sigríður Halldórsdóttir og Sigurlína Davíðsdóttir, 2013). Til að tryggja réttmæti í 

eigindlegum rannsóknum þurfa rannsakendur að vera meðvitaðir um að hafa opin huga og 

forðast hlutdrægni. Þar sem gögnin eru byggð á frásögum og athugunum er mikilvægt að 

rannsakendum takist að skapa traust á milli sín og viðmælanda hveju sinni (Graneheim og 

Lundman, 2004). Í fyrirhugaðri rannsókn verða viðmið réttmætis og áreiðanleika höfð að 

leiðarljósi við meðferð og úrvinnslu gagna. 

 

Siðfræði rannsókna 

 Siðfræði er fræðigrein sem leitar svara við siðferðilegum spurningum um gott og illt, 

rétt og rangt. Hún leitast eftir því að svör við þessum siðferðilegu spurningum séu á rökum 

reist. Siðferðilegar kröfur rannsókna eru ekki síður mikilvægar en aðferðafræðilegar og 

verður engin undantekning þar á við framkvæmd þessarar rannsóknar og munu rannsakendur 

hafa fjórar höfuðreglur siðfræði í heilbrigðisvísindum að leiðarljósi. Þessar höfuðreglur eru: 

sjálfræðisreglan, skaðleysisreglan, velgjörðareglan og réttlætisreglan (Sigurður Kristinsson, 

2016). 

 Sjálfræðisreglan lítur að virðingu fyrir mennskjunni og sjálfræði hennar, hvernig hver 

manneskja setur ákveðin mörk um það hvernig aðrir mega koma fram við hana. Í 
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rannsóknum vísinda kveður sjálfræðisreglan á um að þátttakandi veiti upplýst og óþvingað 

samþykki fyrir þátttöku sinni rannsókninni, þ.e. að hann samþykkir þátttöku af fúsum og 

frjálsum vilja og sé vel upplýstur um eðli rannsóknarinnar. Þátttakandi þarf að hafa 

upplýsingar um hver/hverjir standa fyrir rannsókninni, hver tilgangur hennar er og hvenær 

áætlað er að rannsóknin fari fram. Einnig þarf hann að vera upplýstur um hvaða ávinningur 

hlýst af þátttöku hans í rannsókninni en jafnframt hver áhættan er, hvaða aðferðum sé beitt til 

að draga úr áhættunni og hvaða ráðstafanir verða gerðar ef þátttakandi telur sig hafa orðið 

fyrir skaða. Upplýsa þarf þátttakandann um hvernig persónugreinanlegar upplýsingar eru 

meðhöndlaðar sem og með hvaða hætti niðurstöður rannsóknarinnar verði birtar.   

 Skaðleysisreglan krefur heilbrigðisstarfsfólk um að forðast í hvívetna að valda 

þátttakendum skaða. Samkvæmt skaðleysisreglunni skulu rannsakendur tryggja að 

þátttakendur taki enga óþarfa áhættu, að hægt sé að réttlæta áhættuna og um leið halda henni 

innan viðunandi marka til að rannsóknin eigi rétt á sér. Ýmislegt bendir til þess að 

þátttakendur séu misfærir um að meta hvaða áhættu þeir taka með þátttöku í rannsókn og 

virðist sem margir treysti því að þeim væri ekki boðin þátttaka ef áhættan væri ekki innan 

skynsamlegra marka. Þetta gerir það að verkum að upplýst samþykki nægir ekki eitt og sér til 

að siðferðilegt réttmæti rannsóknar sé tryggt.  

 Velgjörðareglan fjallar um skyldu heilbrigðisstarfsfólks til að láta sem best af sér 

leiða og finna þær leiðir sem fórna sem minnstu. Samkvæmt velgjörðareglunni er ávinningur 

mannkyns af rannsóknum í heilbrigðisfræðum ótvíræður og réttlætir hann á endanum erfiðið 

og tilkostnaðinn sem hlýst af rannsóknum á mönnum og dýrum. Velgjörðareglan kveður 

einnig á um skyldu rannsakenda til að gera eingöngu rannsóknir sem eru til hagsbóta fyrir 

mannkynið þó ekki sé að fullu ljóst hvað hún boðar nákvæmlega en rannsakendur hafa ekki 

síður velgjörðarskyldu gagnvart mannkyninu en einstökum þátttakendum. 

 Réttlætisreglan kveður á um að í vali á þátttakendum skuli gæta sanngirni og að 
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engum skuli mismunað. Áhættan af þátttöku í vísindarannsóknum hefur í gegnum tíðina að 

mestu leiti bitnað á minnihlutahópum s.s. fátækum, föngum, börnum eða öðrum sem hafa 

veika stöðu í samfélaginu. Af þessum sökum hefur réttlætisreglan fyrst og fremst leitt af sér 

kröfuna um að þessir minnihlutahópar séu sérstaklega verndaðir fyrir þeirri áhættu sem kann 

að skapast þeim sem taka þátt í rannsóknum (Sigurður Kristinsson, 2016).  

 Í kynningabréfinu, sem sent verður til allra þátttakenda, koma fram allar nauðsynlegar 

upplýsingar fyrir þátttakandann, m.a. um hverjir standa að rannsókninni, hvaða tilgang hún 

hefur og hvaða hugsanlegur ávinningur hlýst af henni. Einnig kemur fram að þátttakendum sé 

frjálst að draga þátttöku sína til baka hvenær sem er á rannsóknartímabilinu.  

 Leitað verður til viðeigandi stofnana við val á þátttakendum og það tryggt eftir 

fremsta megni að þátttakendur hljóti ekki skaða af þátttökunni eða taki óþarfa áhættu með 

henni og verður reynt að halda henni innan viðunandi marka. Rannsakendur munu leita til 

Vísindasiðanefndar og óska eftir leyfi fyrir rannsókninni. Ekki verður unnið með nein 

persónugreinanleg gögn og verður fullum trúnaði gætt í hvítvetna. Þátttakendur hafa svo þann 

kost að hafa samband við rannsakendur ef spurningar vakna eða ef nánari upplýsinga er 

óskað. 

 

Samantekt 

 Í þessum kafla hafa höfundar gert aðferðafræði fyrirhugaðrar rannsóknar skil. 

Rökstuðningur var settur fram um hvers vegna tvennskonar aðferðafræði verði beitt til að fá 

svör við rannsóknarspurningunum. Með notkun spurningalista, rýnihópaviðtala og 

einstaklingsviðtala má ná gögnum sem veita víðtækar upplýsingar. Þátttakendur fyrirhugaðrar 

rannsóknar munu hafa misjafnan bakgrunn en áætlað er að úrtakið muni samanstanda af 

fjórum hópum (heilbrigðisstarfsmenn, skjólstæðingar heilbrigðiskerfisins með lífsógnandi 

sjúkdóm, aðstandendur sem misst hafa ástvin í lífslokameðferð og siðfræðingar og 
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lögfræðingar með sérfræðiþekkingu í mannréttindum). SPSS forritið mun verða notað til að 

greina gögn megindlega hluta rannsóknarinnar, en innihaldsgreining verður framkvæmd á 

viðtölum í eigindlega hlutanum. Sótt verður um leyfi fyrir rannsókninni hjá Vísindasiðanefnd 

og siðferðilegum kröfum rannsókna fylgt til fullnustu. 
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Kafli 4 – Umræður 

 Í þessum kafla verður efni fræðilegrar samantektar gerð skil og fjallað um gildi 

fyrirhugaðrar rannsóknar fyrir hjúkrunarfræði.  

 

Samantekt úr fræðilegri heimildasamantekt 

 Það má finna heimildir fyrir líknardrápi allt frá tímum Grikkja en þar skyldi, lögum 

samkvæmt, taka ungbörn með ólæknandi sjúkdóma af lífi svo fjölskylda þeirra öðlaðist 

hamingju (Rachels, 1986). Með tilkomu kristni breyttist hins vegar sýn manna á þessa iðkun 

þar sem farið var að líta á hvert mannslíf sem heilagt og það væri aðeins í höndum Guðs að 

ákveða hvenær lífi hvers manns væri lokið (Cohen, 1996). Í Helförinni nýttu nasistar sér 

hugtakið líknardráp til að útrýma, eftir sínum hentugleika, fólki sem þeir töldu ekki verðugt 

til að lifa í því yfirskini að þeir væru að lina þjáningar þeirra (Michalsen og Reinhart, 2006). 

 Í þeim löndum sem líknardráp og/eða dánaraðstoð er lögleg er það yfirleitt í höndum 

læknis að samþykkja eða hafna ósk um slíka meðferð. Niðurstöður rannsókna benda hins 

vegar til að sumir læknar viðurkenna ekki líknardráp og dánaraðstoð þar sem það stríði gegn 

gildum læknisfræðinnar, m.t.t. Hippókratesareiðsins (Prokopetz og Lehmann, 2012). 

 Hlutverk hjúkrunarfræðingsins, þegar kemur að líknadrápi og dánaraðstoð, er 

fjölbreytt og felst e.t.v. fyrst og fremst í því að vera til staðar fyrir skjólstæðinginn og 

aðstandendur hans. Hann er oftast fyrsti fagaðilinn sem skjólstæðingurinn talar við um óskir 

sínar um lífslok og fylgir honum og aðstendendum hans í gegnum það ferli (Hamric o.fl., 

2018). Hjúkrunarfræðingurinn veitir heildræna hjúkrun og stendur vörð um rétt 

skjólstæðingsins til ákvarðanatöku þegar kemur að meðferð hans eða vilja til að hafna 

meðferð (de Casterle, 2006). Hann eru jafnframt tilbúinn til þess að leggja til hliðar eigin 

skoðanir til að mæta óskum og þörfum skjólstæðinga sinna (Hamric o.fl., 2018). Þetta er í 
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samræmi við siðareglur íslenskra hjúkrunarfræðinga (Siðareglur Félags íslenskra 

hjúkrunarfræðinga, 2015). 

 Borin voru saman lög fimm landa sem hafa lögleitt líknardráp og/eða dánaraðstoð. Í 

flestum þessara landa er aðeins heimilt að óska eftir slíkri meðferð frá 18 ára aldri en einungis 

Holland og Belgía heimila líknardráp og/eða dánaraðstoð barna (Samantha, 2015). Einnig er 

munur á milli landa hvort þau heimila aðeins líknardráp, dánaraðstoð eða bæði (Emanuel 

o.fl., 2016). Athyglisvert var að ekkert þessara fimm landa, utan Bandaríkjanna, gera kröfu 

um að einstaklingur sé deyjandi til að fá samþykki fyrir líknadráp eða dánaraðstoð (Pros and 

cons of current issue, 2018). Alls staðar er það í höndum lækna að meta hvort einstaklingur 

uppfylli skilyrði til að fá samþykki fyrir líknadrápi eða dánaraðstoð nema í Kanada en þar er 

hjúkrunarfræðingum einnig heimilt að meta það (Ríkisstjórn Kanada, 2018). Markmið 

landanna með þessum lagasetningum er að gefa einstaklingum, sem líða óbærilegar 

þjáningar, kost á að velja þetta úrræði þegar fyrirséð er að ekki sé hægt að lina þær með 

öðrum hætti. Þannig er þetta í raun talið vera hluti af sjálfræði einstaklings og hans réttur til 

að taka upplýsta ákvörðum um sína meðferð og lífslok (Emanuel o.fl., 2016).  

 Í þeim löndun þar sem líknardráp eða dánaraðstoð er ekki lögleg eru 

hjúkrunarfræðingar yfirleitt hlynntari lögleiðingu þess en læknar (Wilson o.fl., 2019; 

Tamayo-Velázquez o.fl., 2012; Abohaimed o.fl., 2019). Það kom einnig fram að 

heilbrigðisstarfsfólk getur verið hlynnt bæði líknardrápi og dánaraðstoð þó það sé ekki 

reiðubúið að veita slíka meðferð sjálft (Tamayo-Velázquez o.fl., 2012; Abohaimed o.fl., 

2019). Það sem helst virðist hafa áhrif á viðhorf heilbrigðisstarfsfólks er reynsla þeirra í 

starfi, lífaldur og trú (Mercadante o.fl., 2018). Helstu meðrökin sem heilbrigðisstarfsfólk 

færði fyrir því að lögleiða dánaraðstoð voru að hún væri lausn þjáninga (Braverman o.fl., 

2017), til að styðja við sjálfræði skjólstæðingsins (Wilson o.fl., 2019; Blaschke o.fl., 2019) 

og veita honum tilfinningu fyrir að hann hafi stjórn á tíma sínum fram að dauðdaga (Wilson 



43 
 

o.fl., 2019). Mótrökin voru hins vegar þau að aldrei væri réttlætanlegt að drepa, það 

stangaðist á við trú og að góð líknarmeðferð væri fullnægjandi meðferð (Braverman o.fl., 

2017). Talið var að dánaraðstoð samræmdist ekki gildum hjúkrunar- og læknisfræði (Wilson 

o.fl., 2019; Blaschke o.fl., 2019). Niðurstöður sýndu hins vegar fram á að meirihluti 

heilbrigðisstarfsólks styður líknardráp og/eða dánaraðstoð þar sem það hefur verið lögleitt 

(Emanuel o.fl., 2016; Kouvenhovem o.fl., 2013; Smets o.fl., 2011). Sjálfræði og lausn undan 

þjáningu virðist þar hafa mest vægi (Kouvenhovem o.fl., 2013; Smets o.fl., 2011) og telur 

heilbrigðisstarfsfólkið þetta vera lið í því að veita heildræna meðferð (Beuthin o.fl., 2018).  

 Þegar viðhorf skjólstæðinga til líknardráps og dánaraðstoðar var skoðað bentu 

niðurstöður rannsókna til þess að um helmingur einstaklinga með lífsógnandi sjúkdóma hafi 

jákvætt viðhorf til þeirra (de Nonneville o.fl., 2018) eða geti á einhverjum tímapunkti hugsað 

sér að nota þessi úrræði (Stutzki o.fl., 2014). Þeir sem eru líklegri til að hafa jákvætt viðhorf 

eru yngri en 60 ára, eiga maka, eru trúlausir og hafa lokið fleiri lyfjameðferðum en þeir sem 

hafa neikvætt viðhorf til úrræðanna (de Nonneville o.fl., 2018). Helstu ástæður fyrir því að 

skjólstæðingar óskuðu eftir líknardrápi eða dánaraðstoð var óbærilegur sársauki og óttinn við 

að vera byrði á öðrum. Þeir töldu valið vera hluta af sjálfræði sínu og tilraun til að hafa stjórn 

á óstjórnlegum aðstæðum (Rodríguez-Prat o.fl., 2017; Regan o.fl., 2018).  

 Aðstandendur eru þeir sem standa skjólstæðingum næst og hafa rannsóknir sýnt að 

þegar skjólstæðingar með ólæknandi sjúkdóma vilja ræða líknardráp og/eða dánaraðstoð leiti 

þeir oftar en ekki til sinna nánustu (Regan o.fl., 2018; Stutzki o.fl., 2014). Aðstandendur eru 

því oft í snúinni stöðu en niðurstöður rannsóknar Dees og fleiri (2013) bentu til þess að 

ástvinir þeirra vildu halda því leyndu að þeir nýttu sér líknardráp eða dánaraðstoð þar sem 

það var ekki löglegt. Vegna þessa er mikilvægt að skoða hvaða viðhorf aðstandendur hafa til 

líknardráps og dánaraðstoðar. Niðurstöður rannsóknar sem gerð var í Hollandi á 

aðstandendum krabbameinsveikra sem annars vegar nýttu sér líknardráp eða dánaraðstoð og 
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hins vegar þeirra sem ekki nýttu sér það sýndu að aðstandendur þeirra sem nýttu sér slík 

úrræði upplifðu vægari sorgarviðbrögð og sýndu ekki eins mikil streitueinkenni eftir missinn 

(Swarte o.fl., 2003).  

Lögin á Íslandi eru skýr. Þau heimila hvorki líknadráp eða dánaraðstoð og 

refsiramminn er ákveðinn (Almenn hegningarlög nr. 19/1940). Þó segja Lög um réttindi 

sjúklinga (nr. 74/1997) að hver og einn hafi rétt á að neita meðferð og hafi rétta á að deyja 

með reisn. Lögð hefur verið fram tillaga þess efnis að heilbrigðisráðherra líti til þeirra landa 

þar sem líknardráp og/eða dánaraðstoð hefur þegar verið lögleidd og taki saman efni og þrói 

lagaramma hér á landi svo hægt sé að eiga málefnalega og hlutlausa umræðu um málefnið 

(Alþingi, 2018).   

 Þegar lögleiðing líknardráps eða dánaraðstoðar ber á góma er ekki hjá því komist að 

fjalla um siðferðilega þætti sem tengjast því. Ólafur Árni Sveinsson (2007) læknir og 

heimspekingur skrifaði grein um skoðun sína á líknardrápi og telur hann það á engan hátt 

samræmast siðferðilegum og faglegum skyldum lækna. Á móti hafa komið fram læknar sem 

segja að það sé þeirra siðferðislega skylda að aðstoða skjólstæðinga sem þjást og virða eigi 

sjálfræði og ákvörðunarrétt skjólstæðinga (Banovic og Turanjanin, 2014). Það sama má segja 

um hjúkrunarfræðinga sem telja líknardráp og dánaraðstoð samræmast siðareglum og gildum 

hjúkrunarfræðinnar (Beuthin o.fl., 2018).  

 

Gildi fyrirhugaðrar rannsóknar fyrir hjúkrun 

Höfundar vonast til að með fyrirhugaðri rannsókn opnist fyrir þarfa umræðu um 

viðhorf og afstöðu til lögleiðingar líknadráps og dánaraðstoðar á Íslandi og hvort það sé 

raunveruleg þörf á þessum úrræðum. Það er einnig von höfunda að rannsóknaráætlun þessi 

upplýsi þá er málið varðar og dýpki skilning á málefninu. Höfundar telja, sem verðandi 

hjúkrunarfræðingar, afar brýnt að tekið verði á þessu mikilvæga málefni sem fyrst með 
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markvissri umræðu um hvort og þá hvernig skuli bregðast við óskum einstaklinga við lífslok. 

Ákvarðanir þar að lútandi snerta einstaklinga á viðkvæmu og erfiðu tímabili sem getur verið 

vegna langvarandi þjáninga eða þegar andlát er í augsýn. Hvort heldur sem er, þá koma 

hjúkrunarfræðingar nær alls staðar að þessum málum á einn eða annan hátt. Eins og staðan er 

í dag hafa þeir úr litlu að byggja sín samskipti og stuðning á þegar skjólstæðingar leita til 

þeirra um óskir sínar við lífslok ef þær eru ekki innan þeirra laga sem eru nú í gildi í landinu. 

Það hamlar því að hjúkrunarfræðingar geti komið til móts við þarfir og óskir skjólstæðinga í 

þessum aðstæðum og veitt einstaklingsmiðaða og heildræna hjúkrun sem felur í sér bestu 

mögulegu þjónstu. Rétt er þó að ítreka að þetta málefni á sér margar hliðar og taka þarf tillit 

til þeirra allra og verða hagsmunir skjólstæðingsins að vera hafðir sem meginstef í allri 

ákvarðannatöku um lífslok.  
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Kafli 5 – Lokaorð 

 Líkt og fram hefur komið í þessari rannsóknaráætlun hefur verið deilt um siðferðilegt 

gildi líknardráps og dánaraðstoðar en einnig hefur verið sýnt fram á að fyrir þá skjólstæðinga 

sem mundu vilja nýta sér slík úrræði er mikilvægt að þau séu hluti af meðferðarvali þeirra. 

Hver og einn einstaklingur býr yfir sinni eigin reynslu og er mikilvægt að hjúkrunarfræðingar 

taki tillit til reynslu og þjáninga skjólstæðinga sinna og geti lagt til hliðar sínar eigin skoðanir 

en í því felst listin að hjúkra. Því hefur verið haldið fram að líknardráp og dánaraðstoð 

samræmist ekki gildum hjúkrunar- og læknisfræði, líkt og Hippókratesareiðnum, en taka þarf 

mið af því að hann var saminn fyrir mörgum öldum síðan og samfélög hafa breyst mikið. Það 

er skoðun höfunda að mikilvægt sé að leggja til hliðar ágreining um málefnið og það verði 

rannsakaða á yfirvegaðan og óhlutdrægan hátt en við gagnaöflun fundust engar íslenskar 

rannsóknir sem beindu sjónum sínum að líknardrápi og dánaraðstoð. Jafnframt vilja höfundar 

sjá fleiri hjúkrunarfræðinga tjá sig um málið og skapðar verði umræður á meðal þeirra um 

hvort og þá hvernig hún gæti tengst hlutverki hjúkrunarfræðinga um t.d. það að standa vörð 

um rétt skjólstæðinga sinna.  
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